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Ata da 17ª Sessão, Não Deliberativa
em 25 de fevereiro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti, da Srª Angela Portela e do Sr. Aníbal Diniz

(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 25 minutos encerra-se às 11 horas e 2 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução nº 2, de 2011,
do Senador Roberto Requião, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal para disciplinar a apreciação
da indicação de autoridades pelas comissões.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modiﬁca a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu da Comissão de Educação, Cultura e Esporte parecer sobre o Projeto de
Resolução nº 24, de 2007, do Senador Paulo Paim,
que institui Frente Parlamentar em Defesa do Ensino
Proﬁssionalizante.
Antes de publicar o citado parecer, a Presidência despacha o Projeto à Comissão Diretora, visando
à uniﬁcação de distribuição de proposições referentes
ao mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. no 6/2011 – CRA
Brasília, 24 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do art. 73, do Regimento Interno do Senado Federal,
foi aprovado, em 23 de fevereiro corrente, o Requeri-

mento no 8, de 2011 – CRA, de criação de Subcomissão Temporária destinada a acompanhar a execução
da política agrícola brasileira.
Senador Waldemir Moka, Vice-Presidente da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, como primeira oradora inscrita, à Senadora Angela Portela, do PT do nosso Estado de Roraima.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, tenho alguns
compromissos que, acredito, podem apontar os caminhos para o desenvolvimento econômico e social do
Estado de Roraima, sem prejuízos para a conservação
do meio ambiente e com respeito à diversidade cultural
da nossa população.
Entre esses compromissos, destaco um trabalho que já venho realizando desde a Câmara Federal
para a melhoria da qualidade da educação brasileira,
das creches até a universidade, com destaque para a
ampliação de vagas e melhorias na estrutura do ensino técnico.
Entre essas nossas propostas para o Estado de
Roraima, no âmbito dos grandes investimentos que
o Brasil receberá nos próximos anos com a Copa do
Mundo de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas
de 2016, está o projeto Década do Turismo, que tem
como objetivo proﬁssionalizar e expandir a atividade
em Roraima, especialmente o turismo de aventura,
ecológico e de negócios/eventos.
Este projeto se sustenta num princípio fundamental, que é a formação e qualiﬁcação da mão de
obra em toda a cadeia do turismo, desde os agentes
de viagem até policiais, guias, taxistas, pessoas da
hotelaria e do ramo de alimentação.
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Para isso, defendemos o envolvimento dos setores
públicos e privados, numa parceria com as instituições
do Sistema S, as universidades, institutos federais,
Estados e Municípios, entidades de classe e, naturalmente, os próprios empresários e trabalhadores.
Para minha felicidade, Sr. Presidente, em sua primeira fala à Nação em cadeia de rádio e TV, a nossa
Presidenta Dilma Rousseff destacou como uma das
primeiras ações do seu Governo a implantação do
Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica (Pronatec), a ser lançado agora em março.
Em linha com as propostas que apresentamos
ao povo do Estado de Roraima, o Pronatec pretende
ampliar a oferta de vagas na educação proﬁssional
para jovens do ensino médio e trabalhadores sem
formação.
Concebido em formato semelhante ao ProUni, o
Pronatec permitirá também aos jovens do ensino médio particular o acesso ao Programa de Financiamento
Estudantil (Fies).
São duas iniciativas importantes para ampliar a
formação da mão de obra, num momento especial da
economia brasileira, em que o crescimento da oferta de
empregos impõe a necessidade de um amplo programa
de formação e qualiﬁcação de novos trabalhadores.
Com juros mais baratos e maior tempo de carência, o novo Fies é mais um dos instrumentos para
estimular a expansão das vagas no ensino médio proﬁssionalizante.
Para os jovens dos cursos de licenciatura que,
após formados, decidirem trabalhar em escolas públicas, a dívida com o Fies poderá ser perdoada, conforme o período que ele permanecer no emprego. E os
alunos que antes precisavam de um aval para acessar o Fies, a partir de agora terão o próprio governo
como ﬁador.
São aspectos importantes, iniciativas elogiáveis
do Governo que se inicia para acelerar o processo de
formação dos nossos jovens, principalmente naquelas
áreas mais demandadas pelo mercado de trabalho.
Considero relevante a disposição do Governo de
usar a estrutura do Sistema S para alavancar o Pronatec. Isso seria feito por meio da antecipação da receita
para que as entidades do Sistema S, especialmente
o Senai, construam novas escolas e ampliem a oferta
de vagas sem ônus para o trabalhador.
Utilizar a rede de escolas vinculadas ao Sistema
S e oferecer recursos para que jovens de baixa renda
possam ingressar no ensino médio proﬁssionalizante
são iniciativas para reforçar a persistente política de
valorização do ensino técnico, iniciada no Governo Lula
com o Plano Nacional de Expansão da Rede Federal
de Educação Proﬁssional e Tecnológica.
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Isso permitiu a criação de 214 novas escolas
técnicas federais em todo o País, um crescimento de
150%, passando de 160 mil para 500 mil alunos matriculados, de 2003 a 2010.
Em Roraima, tínhamos, no início do Governo Lula,
uma única escola técnica federal, hoje transformada
em Instituto Federal de Roraima, com sede em Boa
Vista, e unidades descentralizadas nos Municípios de
Caracaraí e Amajari.
Esta última, aliás, fruto do trabalho que realizei
junto à direção do Instituto Federal de Roraima e ao
Ministério da Educação para atender a uma comunidade cuja principal fonte de renda é a agropecuária,
a agricultura familiar e o turismo.
Quero, inclusive, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade para anunciar à população de Boa Vista que
já estamos articulando com o Ministério da Educação, em parceria com a direção do Instituto Federal
de Roraima, a implantação de mais um campus em
Boa Vista, que será localizado no bairro Pintolândia,
um dos mais carentes da nossa capital.
Esta nova escola técnica federal em Boa Vista
está de acordo com a intenção do Governo da Presidenta Dilma de levar o ensino médio técnico e proﬁssionalizante para as regiões mais necessitadas e de
contribuir para a formação de trabalhadores, inclusive
com cursos de menor duração.
Resgatar a educação brasileira, Sr. Presidente,
é um projeto a ser construído no dia a dia por todos
os setores da sociedade, tendo o Governo como deﬁnidor de rumos. É isto que vem ocorrendo nos últimos
anos e a que, felizmente, será dado continuidade com
o Governo da Presidenta Dilma.
O Brasil tem pela frente grandes desaﬁos com
a renovação da infraestrutura do País, com grandes
obras viárias, construção de estádios e outras instalações para eventos esportivos. É um crescimento sem
precedentes no ramo de moradia, transporte, geração
de energia, produção de alimentos e combustíveis,
entre outras atividades.
Sr. Presidente, nos últimos dias, reiteradas reportagens nos meios de comunicação mostram as
diﬁculdades que alguns setores enfrentam para encontrar trabalhadores com a formação adequada para
as vagas oferecidas.
Já sabíamos que, para cada ano a mais de estudo,
um trabalhador brasileiro tem um acréscimo de até 15%
em sua renda. Pesquisa divulgada esta semana trouxe mais uma informação relevante para entendermos
a importância de estimular a melhor qualiﬁcação dos
novos trabalhadores: o desemprego entre aqueles com
formação superior é a metade da taxa veriﬁcada para o
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total da economia. Entre os proﬁssionais formados nas
universidades, só 3,2% estão desempregados.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui expressar o
meu apoio irrestrito à iniciativa da Presidenta Dilma de
lançar agora em março o Pronatec.
Tenho certeza de que, associando-se a esse
esforço nacional para melhorar a formação de nossos
trabalhadores, poderemos fazer muito também pela
economia do meu Estado de Roraima, investindo na
educação e na preparação dos nossos jovens para
este novo mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e exigente.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senadora Angela, é um prazer ouvi-la, estando presidindo esta sessão. A ênfase que V. Exª dá à
educação é corretíssima, não só porque V. Exª é professora, mas porque eu acho que todo homem público tem de pensar assim. E tenho certeza de que, com
relativamente pouco investimento, tanto do Governo
Federal quanto estadual, nós podemos transformar o
nosso Estado, que tem pouca população, em um Estado modelo nessa área. Parabéns, portanto.
Concedo a palavra, neste instante, ao próximo
orador inscrito, Senador Roberto Requião, do PMDB
do Paraná.
Antes que o Senador Requião comece a fazer
uso da palavra, comunico que a Presidência recebeu,
nos termos regimentais, informação do PSDB e do Democratas sobre a formação de bloco composto pelos
respectivos partidos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício no 31/11-GLPSDB
Brasília, 10 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, temos a honra de informar à Vossa Excelência a formação do bloco composto
pelos partidos PSDB e DEM.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Líder
do PSDB – José Agripino, Líder do DEM.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Senador Mozarildo, que, nesta manhã de
sexta-feira, preside o nosso Senado Federal, festejo
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hoje números magníﬁcos da economia do meu Estado, o Estado do Paraná. É o resultado de um Governo com uma boa administração tributária e um vezo
popular indiscutível.
Estamos colhendo os resultados. Um número
fantástico de geração de empregos, de geração de
empresas e uma supersafra inigualável. Além disso,
aproxima-se o ﬁm das obras da hidroelétrica de Mauá,
que iniciei no meu Governo, que ﬁndou no ﬁm do ano
passado.
Presidente, eu acredito que a obrigação da base
do Governo não é a obrigação do voto em bloco em
assuntos muito pouco reﬂetidos pelo Congresso. A
obrigação da base do Governo é propor, formular e
ajudar o Governo da Presidenta Dilma a avançar nas
suas propostas, que foram, sem dúvida, as nossas
propostas no processo eleitoral.
Nesse sentido, encomendei ao Dr. Heron Arzua,
meu ex-Secretário da Fazenda no Paraná, Advogado
Especializado em Política Tributária e Consultor da
nossa Associação Comercial do Paraná, um estudo
que formulasse com clareza as possibilidades de uma
reforma tributária em nível da União, não apenas de
uma unidade federada.
Uma reforma tributária voltada para a simpliﬁcação, justiça, (atendimento da capacidade contributiva),
neutralidade e equilíbrio das contas públicas não implica
alteração do sistema tributário na Constituição de 1988.
A Constituição não ﬁxa alíquotas, não impõe a criação
de contribuições em cascata ou de quaisquer outras,
não estipula a carga tributária, não é responsável pela
guerra ﬁscal entre federadas, não obriga a criação ou
cobrança de qualquer tributo, apenas outorga competências. Não impede a integração com o Mercosul e
não é culpada pela volúpia de deveres acessórios que
acompanham toda exação no Brasil.
O que se quer acentuar, no particular, é que, para
tornar o nosso conjunto de impostos racional e moderno, não é preciso mudar uma vírgula na Constituição
de 1988, até porque, com 22 anos de idade, ela nunca
chegou a ser aplicada. Princípios geralmente aceitos
de tributação – simplicidade, justiça e neutralidade
econômica – recomendam a extinção de inúmeros tributos existentes, a saber: a) Imposto sobre Operações
Financeiras (ISOF), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); b) contribuições ao PIS-Pasep, Coﬁns e
Contribuição Social sobre o Lucro.
Tais exações complicam a vida do contribuinte,
estimulam a sonegação, distorcem preços relativos,
forçam a integração vertical das empresas e acentuam a regressividade do sistema. Mas, para extirpá-los
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do mundo normativo, não se faz mister alterar o texto
básico. Por lei, isto é possível.
No caso do IPI, ao invés de erradicado, poderia
ser limitado, até por decreto do Executivo Federal, para
apanhar uns poucos produtos nobres (cigarros, veículos, bebidas, joias, etc.), reduzindo sua extrema abrangência e complexidade de hoje, com notórios percalços
para os contribuintes, Fazenda Pública e Justiça.
A incidência das contribuições sobre a folha de
salários e faturamento poderia ser minorada por veículo
ordinário congressual. Aliás, a instituição da lei ﬁscal
das microempresas e empresas de pequeno porte (Lei
nº 9.317, de 5/12/96), conhecida como “Simples”, com
pagamento uniﬁcado de vários tributos – Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas, PIS-PASEP, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, IPI, contribuições para o seguro social a cargo das pessoas
jurídicas –, com alíquotas que variam de 3% a 7% sobre a receita bruta mensal, é uma prova eloquente de
como se pode fazer uma reforma tributária profunda
sem mexer no Estatuto Maior.
Na área do Imposto de Renda – o tributo mais
racional que se conhece, gozando de larga preferência
no plano tributário dos países desenvolvidos –, alguns
ajustes encareciam de ser realizados. Na generalidade das nações ﬁscalmente civilizadas, o Imposto de
Renda tem como princípio incidir sobre pessoas físicas
na estrita conformidade com a capacidade contributiva
aferida nas declarações individuais de rendimento.
No Brasil, o Imposto de Renda, para se integrar
aos padrões do primeiro mundo, teria de sofrer radicais alterações, tais como a imputação do imposto de
pessoa jurídica ao imposto de pessoa física, o ﬁm da
imposição exclusiva na fonte (como sói acontecer com
a tributação do mercado ﬁnanceiro) e o aumento do
universo dos contribuintes pessoas físicas.
Com o passar dos anos, por razões de ordem
administrativa e de facilidade de arrecadação, esse
tributo se converteu num imposto recolhido preponderantemente pelas grandes empresas, onerando a
renda das pessoas jurídicas e os rendimentos da mão
de obra. Hoje, na medida em que uma parcela desprezível do Imposto de Renda é aplicável à base de cálculo apurada na declaração de rendimento das pessoas
físicas, o imposto afasta-se da capacidade contributiva
e acaba onerando a produção e o consumo. Em rigor,
a facilidade no lançamento e arrecadação do Imposto
de Renda implica torná-lo distante dos princípios da
justiça ﬁscal.
É pressuposto, pois, de uma reforma tributária
séria, modiﬁcar a legislação ordinária desse imposto,
com o objetivo não só de alcançar a riqueza individual,
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mas de torná-lo adequado à capacidade econômica
das pessoas. A tributação na fonte há de ser toda ela
integrada com a declaração de rendas individual. Todo
este cabedal de iniciativas a Constituição não obstaculiza. Antes, a requer, a ordena.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, nada obstante concebido como instrumento de
reforma agrária, pode ser descomplicado em patamar infraconstitucional – como já vem sendo, aliás –,
a ensejar considerado volume de recursos à União,
sem prejuízo de seus objetivos extraﬁscais, ou seja,
a reforma agrária.
Quanto aos Estados, pode-se dizer que o ICMS,
que é o principal imposto nacional, foi objeto de regulação nacional (Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996), a qual afeiçoou o imposto às premissas originárias – de ser um imposto amplo de consumo interno de natureza polifásica e não-cumulativa.
É que a Lei nº 87 reconheceu, em incoerência absoluta com o texto constitucional, créditos praticamente
para todas as aquisições de mercadorias, inclusive
de bens de produção e de uso e consumo, e livrou
do ônus ﬁscal a exportação de produtos primários e
semi-elaborados. (Os industrializados já estavam imunes.) É verdade que o reconhecimento dos créditos
de forma ampla (uso e consumo) vem sendo adiado
ao argumento de que prejudicaria a arrecadação dos
Estados. Mas é uma questão de tempo, porquanto o
crédito amplo e irrestrito faz parte da natureza constitucional deste tributo.
Questão não resolvida satisfatoriamente no âmbito do ICMS é a da divisão da receita entre o Estado
de origem (da produção da mercadoria) e do destino
(onde se veriﬁca o consumo ﬁnal). No Brasil, adotouse esquema de repartição mista, por intermédio de
alíquotas interestaduais menores que as praticadas
no mercado interno. A principal admoestação é a de
que essa concepção tem oferecido facilidades para
o incremento da denominada “guerra ﬁscal”, que é o
uso do ICMS para atrair investimentos. Todavia, para
coibir o excesso dos Estados, não é preciso bulir na
Constituição, bastando que ela seja implementada. (O
Senado, por via de resoluções, pode ﬁxar as alíquotas
do imposto e tomar outras medidas saneadoras.)
As propostas de reforma do imposto estadual,
no patamar da Carta Magna, resumem-se à sua uniﬁcação numa lei complementar nacional única, em que
as federadas deixariam de ter competência legislativa
sobre o aludido tributo. Nada obstante já existe uma
lei complementar que trate dos aspectos essenciais
do ICMS, as leis regionais e, principalmente, as suas
regulamentações (por via de decreto e atos inferio-
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res) acabaram por desﬁgurá-lo, sendo que hoje cada
Estado tem o ICMS próprio, com restrições de toda a
ordem quanto ao princípio essencial do imposto, que
é a sua nota constitucional da sua não cumulatividade.
A enorme disputa por investimentos industriais levou
os Estados ao desrespeito absoluto da Constituição,
na particularidade que exige unanimidade de decisões
estaduais, por intermédio do Conselho de Secretários
da Fazenda (Confaz), para a concessão de incentivos
e benefícios ﬁscais.
Mas, penso que, por lei congressual, os Governadores e os agentes públicos que viessem a desacatar
a norma constitucional poderiam ser responsabilizados
por improbidade administrativa, com a perda do mandato para os primeiros, e penas punitivas severas aos
demais. E, para colimar tal objetivo, não seria necessário mexer na Constituição da República.
A questão da denominada “guerra ﬁscal” seria,
destarte, resolvida também a nível infraconstitucional.
Enﬁm, muito há a fazer com os 13 impostos do
desenho normativo brasileiro no chão das leis infraconstitucionais. (Sem anotar que uma administração
fazendária ágil e eﬁciente é pressuposto do êxito de
quaisquer arcabouços ﬁscais.)
Na área do Imposto municipal sobre Serviços,
uma lei de natureza complementar poderia dotar o imposto da característica da incumulatividade, pois hoje
a sua maior vicissitude é a sua natureza de incidência
em cascata nas operações intermediárias, aquelas que
não abrangem o utente ﬁnal dos serviços, o usuário
ﬁnal dos serviços.
Todas essas providências independem de reforma da Constituição.
Coloquei, dessa forma, ao exame do Senado e
estou distribuindo ao gabinete de todos os Senadores
esse texto, que para mim foi organizado pelo meu exSecretário da Fazenda Dr. Heron Arzua, para iniciar
uma discussão. A Presidenta Dilma quer, sem sombra
de dúvida, desonerar a folha de pagamento de impostos, quer dar mais velocidade e agilidade à economia
brasileira. Mas se o Senado não começar a discutir, a
se informar sobre o assunto, de repente nos chegará
aqui a proposta de um desses desalmados burocratas
do Banco Central, feita depois de um rápido curso no
Federal Reserve Bank de Nova Iorque, pensando só
nos benefícios do capital e não tendo a menor preocupação com o verdadeiro desenvolvimento, que tem
de levar em conta a Nação, os interesses do povo, das
pessoas e da sociedade.
Muito obrigado, Presidenta.
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Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Srª
Angela Portela.
A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigada, Senador Roberto Requião.
O próximo orador inscrito é o Senador Mozarildo
Cavalcanti, do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Angela Portela, é um prazer usar a
tribuna, nesta manhã de sexta-feira, tendo V. Exª na
presidência dos trabalhos.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectadores e senhoras telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Senadora Angela,
uma das coisas que me preocupam muito é quando
vejo as análises, os debates do Parlamentar, seja Deputado Federal, seja Senador, que cinge o seu mandato apenas na defesa de emendas parlamentares,
na briga por recursos para os seus Estados. É lógico
que isso é importantíssimo e, portanto, deve ser um
dos itens fundamentais da ação do Parlamentar, mas
o Parlamentar não pode abrir mão até das previsões
constitucionais e legais da sua atividade. Uma delas
é a de ﬁscalizar as condutas dos agentes públicos e,
principalmente, a correta aplicação dos recursos que
vêm, na sua origem, do pagamento de impostos da
população.
Todo mundo sabe que quem mais paga imposto é
justamente a camada mais pobre, seja aquele que até
vive do Bolsa Família e, portanto, não tem um emprego
formal, sejam aqueles que trabalham na informalidade
e que não têm sequer uma conta bancária. Há uma
impressão de que essas pessoas não pagam imposto,
mas pagam! E pagam proporcionalmente muito mais,
porque, até ao comprar os seus alimentos básicos,
pagam o imposto que está embutido no preço do que
compram. E o pior: os assalariados pagam imposto
compulsoriamente, porque descontam para a Previdência. No seu contracheque, já vem o desconto da
Previdência, o desconto do Imposto de Renda. Esse
assalariado não tem para onde escapar e não tem
como sonegar imposto. Já os grandes, muitas vezes,
usam vários artifícios, seja para ﬁcarem isentos, seja
até para sonegarem os impostos.
Então, o Parlamentar tem, sim, que ser ﬁel ao
mandato, portanto, à procuração que ele recebeu do
povo, para que ele ﬁscalize aquilo que os governantes
estão fazendo, seja o Vereador ﬁscalizando o Prefeito,
seja o Deputado Estadual ﬁscalizando diretamente o
Governador, sejam os Parlamentares Federais ﬁsca-
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lizando não só a esfera federal, os Ministérios, os órgãos públicos federais, os Ministros, a Presidente da
República hoje, mas também a correta aplicação dos
recursos federais que vão para o seu Estado. Como
no caso do nosso Estado, a grande parcela do dinheiro que vai para o Estado é justamente do Fundo de
Participação dos Estados ou do Fundo de Participação
dos Municípios ou das transferências constitucionais
voluntárias. O certo é que o dinheiro, na sua essência,
é federal e é, sobretudo, do cidadão do Estado.
No nosso caso, o Estado de Roraima, eu poderia dizer que, proporcionalmente, nós somos o povo
que mais paga imposto, porque somos o povo mais
desassistido. V. Exª mesmo ontem fez um pronunciamento, mostrando, no caso da banda larga, como a
utilização inclusive de instrumentos públicos, como é
o caso da linha de ﬁbra ótica, é feita por uma empresa
particular de maneira a não atender adequadamente
aos mais interessados, justamente aqueles que mais
necessitam, mais distantes que são, no caso, o povo
do Estado de Roraima.
Hoje quero aqui trazer mais algumas denúncias
contra o atual Governador, o qual, repito, foi até cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, portanto, está
no Governo por uma brecha legal – é verdade, uma
brecha legal –, sobre um recurso que ele interpôs no
Tribunal Superior Eleitoral e obteve uma liminar para
se defender no cargo.
Isso, Senadora Angela, Srªs e Srs. Senadores,
considero um absurdo, embora, tenhamos que reconhecer, seja legal. Agora, que o Governador tenha o
direito de se defender sem perder o mandato eu concordo, mas ele deveria ser afastado do cargo. Quando
se abre uma sindicância para investigar um funcionário
público qualquer, a primeira providência é afastar esse
funcionário da sua função para ser feita a sindicância. Como é que um Governador é cassado, recorre,
obtém uma liminar – repito, legal – para se defender
sem perder o mandato, mas continua no exercício do
cargo? E aí não é nem preciso dizer os abusos que
ele vai cometer para se manter no cargo!
Aliás, o atual Governador, que substituiu o Governador eleito – portanto, o Vice-Governador, já que
ninguém votou nele, votou no Governador Ottomar
Pinto –, quando assumiu, já existiam vários processos para cassar o seu mandato. E ele se empenhou,
desde que assumiu, na solução das ações contra ele,
movidas pelo Líder do Governo à época e Líder do
Governo atual, contra a eleição dele. E, no entanto,
depois de absolvido, passou a trabalhar de maneira
escandalosa, no que tange ao uso da máquina pública, do dinheiro público, na manipulação dos servido-
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res públicos, dos empresários, já que em Roraima,
infelizmente, temos de reconhecer, um Estado novo,
pequeno, todo mundo depende do Governo do Estado
ou das prefeituras, porque ou se é funcionário público,
familiar de funcionário público, ou se é empresário, e
o maior cliente é o Governo, seja qual for o ramo da
sua atividade. Então, o Governo é realmente uma máquina assustadora.
Esse Governador não teve nenhum escrúpulo em
usar a máquina pública durante toda a sua campanha.
E, ressalto, no dia 12, a Folha de S.Paulo publicou
que o Governador foi cassado por uma ação, e existem
mais outras trinta representações contra ele. Aliás, a
ação por que ele foi cassado, em tese, é a que menos
causa indignação, porque foi pelo uso da rádio estatal,
da rádio do Governo do Estado, para sua campanha
política, desde antes da convenção e durante todo
o pleito eleitoral, a favor dele e em desfavor do seu
adversário. O tribunal, por unanimidade, reconheceu
que ele cometeu o crime, e a discordância foi apenas
quanto à aplicação da pena: cinco votaram pela cassação, e dois, apenas pela multa. Ele foi condenado à
cassação mais pagamento de multa.
Pois bem, para ter a sua eleição garantida, o
Governador usou de todos os meios. E aqui quero
dizer, Senadora Angela, que o Comitê de Combate
à Corrupção preparou um dossiê e me enviou uma
cópia, mas está enviando também a todos os órgãos
públicos e à imprensa.
O jornal Folha de Boa Vista publicou a matéria
da jornalista Élissan Paula Rodrigues, que diz:
Um dossiê com informações sobre fatos
retratando corrupção eleitoral ocorrida no pleito
passado em Roraima foi enviado ao Supremo
Tribunal Federal (STF), Ordem dos Advogados
do Brasil e Procuradoria-Geral da República,
além de outros órgãos federais e imprensa de
todo o País.
O documento, elaborado pelo Comitê de
Combate à Corrupção Eleitoral de Roraima,
tem como base um relatório preparado logo
após o término das eleições e pede às autoridades competentes a adoção de medidas
cabíveis para a apuração dos feitos.
O Comitê apresentou o dossiê ontem
pela manhã [neste caso, já alguns dias atrás],
durante encontro com representantes de várias entidades de classe e movimentos sociais, além da participação da imprensa, que
recebeu o relatório, uma mídia com cópias de
vídeos, áudios e outros documentos, todos
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relacionados a possível prática de compra de
votos durante o período eleitoral.
Aqui há uma outra matéria publicada no jornal
Fato Real, que, usando a matéria publicada na Folha
de S.Paulo, diz: “Mulher de Governador [de Roraima]
cassado é acusada por compra de votos em Roraima”.
Então aparece um vídeo com a voz e a presença da
esposa do Governador propondo claramente a compra de votos e perguntando inclusive quanto a pessoa
queria para votar no Governador.
Mas o Governador está, repito, no meu entender,
no cargo por uma brecha legal, e isso tem que ser sanado. Eu concordo que quem seja cassado não perca
o mandato, mas tem que ser afastado até o julgamento
do caso. Seria o ideal que o Presidente do Tribunal de
Justiça assumisse esse período até que houvesse o
julgamento ﬁnal do Governador.
Aqui, Senadora Angela, como decorrência dessa
corrupção desenfreada no período que antecedeu e durante toda a campanha eleitoral, nós estamos vivendo
hoje o caos em Roraima. Os jornais noticiaram de novo
que cirurgias foram suspensas em hospital por falta de
material. Então, de novo, porque não é a primeira vez,
já ocorreu repetidas vezes. Eu aqui já denunciei inclusive a corrupção que impera na Secretaria de Saúde
do meu Estado. O Ministério Público Federal já está investigando o fato, e eu espero que o Ministério Público
Estadual também esteja, porque as denúncias foram
também encaminhadas para lá. O Tribunal de Contas
do Estado também está investigando.
O que nós temos hoje de noticias? “Delegacias
estão em situação precária.” Aí segue uma longa matéria da jornalista Cyneida Correia com várias fotograﬁas, inclusive, mostrando o verdadeiro descalabro, o
verdadeiro caos em que se encontram as delegacias.
Material sucateado, veículos quebrados viram sucata
no prédio da Secretaria de Segurança, uma placa informa obra nos prédios, cujos problemas nunca foram
solucionados, banheiros do Instituto de Criminalística
completamente deteriorados, enﬁm, há um completo descaso com a saúde, com a segurança e com a
educação no meu Estado, entre outros setores, como
também é o caso da assistência aos agricultores, aos
pecuaristas, aos homens do interior de modo geral.
Mas não faltam indícios e até provas da corrupção no
uso do dinheiro que vai para o meu Estado.
Portanto, eu entendo que é meu dever, como Parlamentar, como homem... Não só por ter nascido lá,
não, Senadora Angela, porque meu pai não nasceu lá
e tinha o mesmo sentimento que eu. Revolto-me ao ver
que o futuro do meu Estado pode estar comprometido
pela ação irresponsável de um Governador que não
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deveria estar no cargo nem pela eleição, porque ela foi
roubada, e muito menos agora, depois de ser cassado,
ser mantido por uma liminar e ﬁcar usando o Estado,
o dinheiro do Estado para se apropriar.
Aqui há uma matéria, também publicada no jornal
Folha de Boa Vista, cujo título é “Recurso contra cassação – Entidades pedem ao Ministério Público Estadual
que apure uso do jatinho para ‘ﬁnalidades particulares’”.
Por quê? O Governador, quando teve o seu mandato
cassado, pegou o avião de propriedade do Governo e
veio com o seu advogado a Brasília, articular com os
seus advogados aqui, para obter a liminar. Pergunto: é
uma viagem de interesse do Governo do Estado de Roraima ou uma viagem de interesse do cidadão José de
Anchieta Júnior, que veio aqui cuidar da sua ação contra
a sua diplomação? Porque a ação foi contra o candidato
José de Anchieta Júnior, não foi contra o Governador.
Então, esse uso do jatinho... Aliás, não é a primeira vez
que o Governador o usa não. Ele usou-o para ir para
Fortaleza, que é a sua terra natal, mais de 15 vezes;
para ir a Margarita, na Venezuela; a Maracaibo, a Caracas, a Miami, e de maneira muito suspeita. Sessenta e
nove vezes as aeronaves do Governo do Estado foram
a uma fazenda no Mato Grosso, chamada Joara, e 38
ao Município de Moura, no Amazonas. E o indício claro
é de que ele está articulando, de maneira fraudulenta,
a titulação das terras que o Governo Federal passou
para o Estado, que foram um pouco mais de 3 milhões
de hectares. Ele está vendendo para um grupo de pessoas, possivelmente até “laranjas”, um grupo pequeno.
Teoricamente, dá para acreditar que o Governador esteja envolvido, para ter amanhã o domínio econômico
do Estado também.
Enquanto isso, Senadora Angela, está aqui outra
matéria: “Faltam professores e salas de aula na Universidade Estadual de Roraima”.
Ora, Senador Requião, a Universidade Estadual
de Roraima foi criada pelo Governador Ottomar Pinto.
Lembro-me muito bem, Senadora Angela, porque, na
campanha, nós conversamos com o Governador – eu
já era Senador, candidato à reeleição –, e ele se sensibilizou com a ideia de criar a Universidade Estadual
para que ela complementasse aqueles pontos onde
a Universidade Federal não atua, principalmente no
interior do Estado e, principalmente, na formação de
professores. Pois bem, a Universidade avançou nesse
particular, mas está realmente também vítima da ação
deletéria, nociva do Governador, e aí faltam salas de
aula e professores.
Vou ler só um trecho, depois vou pedir a V. Exª
que todas essas matérias sejam transcritas como parte
do meu pronunciamento.
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Um acadêmico do décimo semestre do
curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Roraima (UERR), em São João
do Baliza, no sul do Estado, que não quis se
identiﬁcar, reclama que faltam professores e
salas de aula para os universitários.
Em virtude da falta de local, na última
quinta-feira, 17, os estudantes do referido curso
entraram sem permissão no prédio construído
para sediar a UERR, que ainda não teria sido
inaugurado por falta de mobília. As cadeiras
foram conseguidas na casa de um dos universitários. Desde o início do semestre, em 7
de fevereiro, essa foi a primeira aula que eles
tiveram, por conta da falta de docentes.
Então, eu lamento que o meu Estado esteja sendo vítima de um Governador que não governa, de um
Governador que não tem seriedade na aplicação dos
recursos públicos, de um Governador cassado que
está no mandato por decisão legal – repito – do Tribunal Superior Eleitoral, mas que não deveria estar exercendo o cargo - deveria ter preservado o seu mandato
–, porque ele não tem isenção, Senadora Angela, para
conduzir o Estado, tendo mais que se dedicar à sua
defesa nessa ação da cassação e mais trinta que estão em tramitação, fora aquelas que ainda não saíram
da Polícia Federal porque a Polícia Federal não tem
pessoal nem peritos em número suﬁciente para dar
andamento mais rápido às ações.
Quero, portanto, dizer que lamento muito, mas
não vou parar de fazer essas denúncias.
O Governador já usou todos os artifícios para me
intimidar. Na campanha, de maneira surpreendente até,
depois de uma denúncia que ﬁz aqui, o meu escritório
no Estado recebeu pelo menos quatro telefonemas –
todos, aliás, com o mesmo teor e feitos de telefones
públicos –, dizendo que eu calasse a boca porque senão amanheceria com a boca cheia de formigas, isto
é, iriam me matar. Tive que pedir proteção do Senado,
fui muito bem atendido durante todo o período eleitoral,
mas continuam as ameaças veladas que chegam a mim
por conta desta minha postura de denunciar.
Quero dizer para eles que todo ser humano tem
seu medo. Quem não tem medo de morrer? Quem
disser isso está, no mínimo, não examinando muito
bem os seus sentimentos. Temos medo, sim, mas esse
medo não vai me fazer perder a coragem de vir aqui
denunciar, principalmente, quando eu tiver convicção
de matérias como essas que li.
E há outras informações que recebo, Senadora
Ana Amélia, até informações anônimas, porque as
pessoas, quando telefonam, pedem para não serem
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identiﬁcadas com medo de represálias. Ora, se um
Senador recebe ameaças...
Tenho umas terras no Estado que foram compradas
da Justiça – foram para hasta pública, e comprei-as na
Justiça – e agora sei que o Governo está tentando tomar
essas terras para, supostamente, fazer assentamento.
Ora, que contrassenso! O Governo recebe, esse Governador recebeu do Presidente Lula, no ﬁnal do Governo,
a transferência de terras que estavam sob domínio federal para o Estado com área maior do que três milhões
de hectares. Ele está fazendo titulações suspeitas, mas
não tem terras para fazer assentamentos. Por quê? O
que ele está fazendo com essas terras? Peço até que o
Incra investigue, que a Polícia Federal investigue o que
está sendo feito com a titulação dessas terras.
Esse tipo de ação, de eles ameaçarem tomar
terras que comprei há algumas décadas... Comprei
quando era médico ainda, repito, tirei empréstimo no
banco, peguei ﬁnanciamento para comprar uma terra
que paguei durante muitos anos. Mas também isso
não vai me intimidar. Vou continuar denunciando e vou
continuar usando os meios legais que tenho de pedir
providências ao Ministério Público Federal, ao Ministério
Público Estadual, ao Tribunal de Contas da União, ao
Tribunal de Contas do meu Estado. Acredito que é difícil
realmente vencer certas posturas ditatoriais, mas só
se vence com coragem, com o destemor de enfrentar
esses poderosos que querem passar para a cabeça
das pessoas que contra o poder ninguém pode.
E eu quero dizer que o povo pode, sim! O povo
do meu Estado sabe que essa eleição que passou
não foi ganha pelo Governador, foi roubada por ele, e
que ele está, de maneira ilegítima, no cargo e continua a cometer desmandos terríveis. Tenho notícias de
que não só a saúde, a educação e a segurança estão
sucateadas, mas o próprio Estado, que ele recebeu
com saldo em caixa, está completamente endividado.
Portanto, ele está comprometendo o futuro, e não só
comprometendo o presente, este momento em que ele,
de maneira temporária, governa o meu Estado.
Quero ﬁnalizar, Senadora Angela, pedindo a transcrição, na íntegra, das matérias a que ﬁz referência aqui,
como parte integrante do meu pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
O e § 2º do Regimento Interno.)
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Secretaria de Segurança informa que delegacias serão reformadas este ano
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A SRA. PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Seu pedido será atendido pela Mesa.
A próxima oradora inscrita é a Senadora Ana Amelia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Srª
Presidente Angela Portela, Srªs e Srs. Senadores,
telespectadores da TV Senado, minha responsabilidade nesta manhã é falar sobre um evento da maior
importância para a economia do meu Estado, o Rio
Grande do Sul.
Srª Presidente, realiza-se amanhã, sábado, na cidade da Camacuã, na zona sul do Estado, a 21ª Abertura Oﬁcial da Colheita do Arroz da Safra 2010/2011.
A importância desse evento pode ser medida
pela presença da lavoura de arroz na economia do
meu Estado. São, em números ﬁnanceiros, R$ 4 bilhões, apenas para essa lavoura, envolvendo 230 mil
pessoas com empregos diretos e indiretos, relativos a
essa lavoura, cuja colheita, segundo dados da Conab
e do próprio Instituto Rio Grandense do Arroz, chega
a 7 milhões e 700 mil toneladas, quase 8 milhões, o
que corresponde a quase 64% de toda a produção nacional de uma das culturas, o arroz, que está na cesta
básica de todos os brasileiros.
O signiﬁcado econômico dessa lavoura, que está
avançando cada vez mais em produtividade, aumentando a produtividade, às vezes em menor área cultivada, Srª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, tem no
entanto desaﬁos enormes e gigantescos a enfrentar. É
uma lavoura secular que vem cuidando não só da sustentabilidade, da preservação ambiental, mas também
tem problemas relacionados agora às concorrências
dentro do Mercosul e à própria situação do mercado
interno.
Ontem mesmo, na pré-abertura dos eventos relacionados à 21ª Colheita do Arroz, em Camacuã, o
Presidente do Irga, o Instituto encarregado das pesquisas especíﬁcas na área do arroz, o Sr. Cláudio
Pereira, alertou, com muita propriedade, em relação
aos desaﬁos; temos excelência na produção do arroz,
excelência técnica de produção, mas ainda persistem
os problemas de renda e de sustentabilidade para os
produtores.
Aliás, essa posição não é diferente da do Presidente da Federarroz, a entidade que promove a
colheita, Renato Rocha, e também do Presidente da
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Câmara Setorial do Arroz, Francisco Schardong, que
representa a Federação dos Produtores Rurais do Rio
Grande do Sul.
São esses desaﬁos, Srª Presidente, que preocupam os produtores rurais. Há ainda necessidade
urgente de deﬁnição, dentro do Congresso Nacional,
das questões relacionadas ao Código Florestal, que
está na Câmara para ser votado na segunda quinzena de março e depois virá para o Senado. Esse é um
desaﬁo importante para dar segurança e tranqüilidade
jurídica aos produtores não só de arroz, mas de toda
a cadeia produtiva agropecuária do Rio Grande do Sul
e do nosso País.
Srª Presidente, especiﬁcamente nas questões
relacionadas à concorrência predatória dentro do Mercosul, a gente já pode dar uma idéia das diﬁculdades
dessa concorrência usando apenas números. Hoje,
por exemplo, o custo médio de um hectare, no Brasil,
por conta de câmbio, custos ﬁnanceiros, custos tributários, todos os outros custos e até da burocracia, nós
temos um custo médio por hectare de até US$ 2,3 mil;
no Uruguai, esse mesmo custo equivale a US$ 1,6 mil
ou a US$ 1,7 mil por hectare. Muito menos do que os
US$ 2,3 mil. Na Argentina, é bem menor, US$ 1,4 mil
por hectare, o custo de produção da lavoura de arroz.
E a Argentina é um dos nossos concorrentes, junto
com o Uruguai e o Paraguai.
No Mercosul, nós temos outro problema. O Governo brasileiro facilita as importações de arroz. A
Argentina e o Uruguai praticamente não consomem
arroz mas são grandes produtores – o grande mercado consumidor do arroz desses dois países é o Brasil,
que já importou 1 milhão e 100 mil toneladas de arroz
desses países do Mercosul nos últimos tempos. E nós
temos aí custos competitivos muito maiores do que os
custos praticados nesses dois países.
Apenas para exempliﬁcar com outro dado: na Argentina, o custo de um litro de óleo diesel equivale a
R$1,69. Já aqui no Brasil, o preço posto em São Borja,
uma das zonas produtoras de arroz, do meu correligionário Luís Carlos Heinze, é de R$2,10 o litro. Ou seja,
Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, temos um custo
24,6% maior apenas no caso do diesel, que é um dos
insumos mais importantes nas lavouras, não de arroz
só, mas também de outros produtos.
Um trator produzido no Rio Grande do Sul – vejam só a questão insólita nesse processo – é vendido
e comercializado no Uruguai a R$107 mil. No Brasil, a R$170 mil, o mesmo trator, a mesma máquina.
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O custo aqui no Brasil, para o produtor brasileiro, já
penalizado por questões de logística e por outras diﬁculdades, é 58,8% mais caro do que no nosso concorrente, o Uruguai.
É o mesmo caso de uma colheitadeira. O preço,
na Argentina, de uma colheitadeira brasileira, feita no
nosso País, é de R$ 230 mil. No Brasil, R$299 mil,
30% mais caro.
Um rolo de arame liso de 1,5 mil metros, também
fabricado no meu Estado, custa no Uruguai R$145. No
Brasil, R$280 reais. É de 93% a diferença, Sr. Presidente! É 93% mais caro no nosso Brasil, o mesmo produto, fabricado aqui, vendido com tarifas beneﬁciadas
no âmbito do Mercosul.
Isso sem falar na questão do frete, na questão
também dos defensivos, que vale a pena citar porque
também é um insumo importante. O preço, na Argentina,
de um determinado defensivo muito importante para a
lavoura – orizícola – é 63% mais barato do que no Brasil.
Como eu disse, às vezes, são produtos feitos aqui no
Brasil. Também não há vantagens para a importação,
já que isso poderia beneﬁciar a nossa lavoura.
Nos supermercados, Sr. Presidente Mozarildo
Cavalcanti, um estudo feito pelo Dieese mostra que,
na grande maioria das capitais brasileiras, o preço do
arroz teve aumento na prateleira dos supermercados.
Em Goiânia, subiu, 9,6%; no Rio de Janeiro, 7,79%; em
São Paulo, 5,82%; Salvador, 4,94%; Fortaleza, 4,75%;
Aracaju, 4,68%; Manaus, 3,8%; Vitória, 3,70%; Brasília,
3,24%; Belo Horizonte, 2,66%; Natal, 2,52%; Curitiba,
2,35%; Florianópolis, 1,64%.
Enquanto isso, a Esalq, uma grande escola de
agronomia e pecuária, aponta que os preços pagos aos
produtores no período caíram 22,79%. Essas circunstâncias são agravadas, muitas vezes, pelas surpresas
que os produtores rurais recebem.
Recebo a informação, Sr. Presidente, de que
um comunicado do BNDES suspendeu as operações
do Programa de Sustentação de Investimento, o PSI,
que cobra juros de 5,5% ao ano – portanto, subsidiados. Segundo informação do próprio BNDES, nem os
pedidos nem as operações serão aceitas, e o motivo
seria a falta de recursos – isso a contar do dia 16 de
fevereiro deste ano, desde a semana passada, portanto –, mesmo existindo ainda um número elevado
de operações encaminhadas ao BNDES, cuja liberação os produtores estão aguardando. Agora está tudo
suspenso. Ou seja, insegurança no planejamento das
suas lavouras e das suas atividades.
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A suplementação dos recursos por parte do BNDES, segundo informação da direção repassada ao
agente ﬁnanceiro BRDE, do Rio Grande do Sul, poderá acontecer ou não, e o juro poderá sofrer até um
aumento em virtude de não mais ser totalmente subsidiado – essa foi uma decisão unilateral do BNDES.
Dessa forma, agora, o próprio BRDE, que recebeu os
pedidos de ﬁnanciamento do PSI, está aguardando
uma deﬁnição.
Essa insegurança, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, é mais um dos dramas e preocupações dos
produtores rurais de nosso País, não só dos produtores de arroz.
Menos mal: nesta semana, uma audiência foi
marcada pelo Presidente da Câmara dos Deputados
Marco Maia, a pedido do Deputado Luís Carlos Heinze
e também da coordenadora da bancada do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, Deputada Manuela
D’Ávila. Houve uma reunião com o Secretário Executivo
do Ministério da Fazenda Nelson Barbosa para tratar
desses problemas e também com a área técnica do
Ministério da Fazenda. A bancada, representada por
todos os partidos com representação e assento na
Câmara Federal e aqui no Senado, discutiu algumas
alternativas.
E, ontem, a Presidenta Dilma Rousseff cumpriu
as promessas que havia feito a esses produtores nos
encontros que teve no Rio Grande do Sul. O Governador Tarso Genro anunciou ontem que a decisão foi a de
conceder um prazo de 180 dias, a partir do vencimento da dívida das operações de EGF, os Empréstimos
do Governo Federal. Essa decisão foi comunicada ao
Governador ontem à noite pelo gabinete da Presidente Dilma Rousseff. Nesse caso, para ter direito à prorrogação, os produtores deverão pagar 20% do saldo
devedor do ﬁnanciamento.
A partir de 1º de março, também inicia-se a realização de leilões para escoamento e aquisição direta de
1,78 milhão de toneladas de grãos. No caso do arroz,
certamente essa medida vai beneﬁciar os produtores
em relação à comercialização e à queda dos preços.
É salutar saber que, com senso de oportunidade
e responsabilidade, cumprindo sua palavra e a promessa assegurada aos produtores de arroz, a Presidência da República, por intermédio da Presidente
Dilma Rousseff, anunciou ao Governador aquilo a que
a bancada, aqui no Congresso Nacional, intensamente se dedicou ao longo desta semana para conseguir.
Trata-se de medidas que são favoráveis à melhoria
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das condições para o produtor de arroz, que hoje está
recebendo um preço menor, R$4 a menos do que o
preço mínimo ﬁxado, quando o custo de produção é
bem maior do que aquele mínimo ﬁxado pelo Governo e pela Conab.
Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs.
Senadores, telespectadores da TV Senado, a minha
presença aqui hoje foi exatamente para salientar esses
fatos e cumprimentar os órgãos que cuidam do avanço
da tecnologia, como o Instituto Riograndense do Arroz,
como as entidades que estão representando os produtores de arroz, as associações de arrozeiros de várias
regiões do meu Estado – a metade sul é, por excelência,
a grande produtora, a que corresponde a quase 64% da
produção nacional de arroz – e também as entidades
vinculadas ao trabalhadores dessa importante lavoura
de signiﬁcado econômico fundamental.
Por ser um produto de cesta básica, penso que
o Governo agora está com o olhar mais atento e correto a respeito da importância e do signiﬁcado disso
para a estabilidade dos preços, porque às vezes o
preço sobe na prateleira, mas baixa ao nível do produtor, como foi conﬁrmado pelos dados que apresentei
agora há pouco.
Muito obrigada, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti.
Aproveito para desejar a todos um bom ﬁnal de
semana.
Durante o discurso da Srª Ana Amélia,
a Srª Angela Portela deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senadora Ana Amelia, V. Exª alerta para um
ponto que é realmente absurdo: um produto brasileiro
ser mais caro no Brasil do que em países que o importaram do Brasil. Isso demonstra a necessidade urgente de termos uma política e uma reforma tributária
que possam melhorar essa realidade do País no que
tange aos impostos.
A SRA. ANA AMELIA (Bloco/PP – RS) – E essa
responsabilidade é nossa. Vamos compartilhá-la, Sr.
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, o Senador Anibal Diniz, leio o seguinte
expediente.
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A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Congressistas que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se dia 1º de março do corrente, terça-feira, às dez horas, no plenário do Senado
Federal, destinada a comemorar o Dia Internacional
da Mulher e a agraciar as vencedoras do Diploma da
Mulher-Cidadã Bertha Lutz.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente Mozarildo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, quero fazer uma
saudação especial aqui a toda a equipe da TV Senado, que nos proporciona realizar sessões do tamanho
do Brasil, já que chegamos a milhões de lares a partir
do trabalho competente da equipe da TV Senado e da
Rádio Senado. Então, faço uma saudação toda especial também a esses proﬁssionais que ampliam o efeito
da ação do Congresso Nacional a partir dessas transmissões. E aproveito o fato de estarmos chegando aos
mais diferentes pontos do Brasil para fazer, também,
uma saudação especial ao Prefeito da capital do Acre,
Raimundo Angelim, que é o Presidente da Associação
dos Municípios do Acre e está, hoje, fazendo a inauguração da sede dessa associação.
A Associação dos Municípios do Acre reúne os
22 Municípios, os 22 Prefeitos, e é por meio dessa associação, em um trabalho consorciado com a Bancada
Federal do Acre – Senadores e Deputados Federais –,
que conseguimos viabilizar os recursos necessários
para os investimentos nesses Municípios, que são pobres, que dependem fortemente, quase absolutamente,
dos recursos federais para poderem fazer seus investimentos, uma vez que os recursos próprios desses
Municípios praticamente só bancam a funcionalidade,
os custos operacionais, a folha de pagamento.
Então, o trabalho do Prefeito Raimundo Angelim
na coordenação, na presidência da Associação dos
Municípios é um trabalho de grande relevância. O
Prefeito Raimundo Angelim, que é um companheiro
do PT, tem digniﬁcado imensamente essa função e
tem unido diferentes pontos de vista, diferentes forças
partidárias, porque todos estão imbuídos no mesmo
propósito de fazer avançar a produção e a melhoria
da qualidade de vida das pessoas em todos os Municípios do Acre.
Ao mesmo tempo, também saúdo o Governador
Tião Viana, que ontem esteve no Município de Porto
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Acre fazendo o lançamento de uma série de programas
de governo, entre os quais o anúncio do Programa de
Apoio e Incentivo à Piscicultura, que é uma atividade
que vem crescendo enormemente no Acre, e também
o anúncio do Programa de Florestas Plantadas no
Município de Porto Acre, com o plantio de 600 hectares de seringueira. Isto como parte do Programa de
Desenvolvimento Sustentável que está em curso no
Estado do Acre.
Também em Porto Acre, o Governador Tião Viana fez, juntamente com o Incra — Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária, a entrega de uma
patrulha mecanizada, com dez equipamentos que vão
contribuir enormemente para o avanço da agricultura e
da produção naquele Município, que é administrado pelo
Prefeito José Maria, também do Partido dos Trabalhadores. O Governador Tião Viana tem tido uma atenção
toda especial com todos os Municípios do Acre. O seu
Governo tem sido itinerante, ele tem estado com toda
a sua equipe de Governo em todos os Municípios, de
tal maneira que tem gerado um ânimo muito grande
em toda a população do Acre neste momento.
Eu saúdo o Governador Tião Viana e o cumprimento pelo dinamismo e pelo empenho todo que ele
tem empreendido no sentido de garantir um governo
atento, prestativo e que tem levado cada vez mais os
serviços do Estado ao alcance do cidadão acriano.
Eu quero, Sr. Presidente, aproveitar este momento para aprofundar uma reﬂexão que já comecei
ontem aqui, no plenário desta Casa, em relação ao
programa de piscicultura que está acontecendo no
Estado do Acre.
Por que eu faço essa reﬂexão com um pouco de
insistência? É porque a nossa Presidente Dilma Rousseff se lançou ao desaﬁo da erradicação da pobreza, do
combate à miséria e à fome ao longo dos seus quatro
anos de Governo, e não tem outro caminho mais eﬁciente para fazer, na prática, o combate à miséria e à
fome que não seja através da produção, do aumento
da produção, do incentivo à produção.
Então, se tem uma forma de os Governos estaduais, os setores produtivos, os empresários, o empresário rural, o ruralista, o grande produtor contribuírem com esse objetivo da Presidente Dilma é todos
se unirem num grande mutirão para aumentar a produção no Brasil, e o Governo do Estado do Acre está
procurando fazer a sua parte.
Estivemos numa audiência com a Ministra da
Pesca e Aquicultura, a Ministra Ideli Salvatti. Nessa
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ocasião, o Governador Tião Viana lançou um desaﬁo:
queremos transformar o Acre no endereço da piscicultura na Amazônia. Temos todas as possibilidades
de fazer do Acre o melhor lugar para se criar peixe na
Amazônia.
Essa contribuição foi trazida para a Ministra da
Pesca no sentido de que nós não estamos apenas
querendo mostrar o Acre como um exemplo à parte.
Na realidade, nós queremos trazer a nossa contribuição para o Brasil.
Nesse sentido, ﬁzemos um convite à Ministra Ideli
para que ela conheça a política que está acontecendo
no Acre, conheça esse programa de piscicultura e, na
medida das suas possibilidades, expanda esse programa para outros lugares do Brasil, porque a piscicultura
é uma atividade ambientalmente correta, não agride
o meio ambiente e tem, comprovadamente, uma rentabilidade inﬁnitamente superior às outras atividades
no mesmo espaço de terra.
Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, em um
hectare de piscicultura, um tanque com um hectare de
lâmina d’água é capaz de produzir, em um ano, dez
toneladas de peixe. Nós não temos nenhuma possibilidade de produzir isso, seja com a pecuária, seja
com a agricultura.
Então, se há uma forma de a gente contribuir para
a elevação da renda, para a melhoria de qualidade de
vida e para a segurança alimentar do pobre morador
do campo dos nossos municípios do Brasil, a gente
pode contribuir através da piscicultura.
Portanto, o Estado do Acre está fazendo essa
aposta. Veja só que o Governador Tião Viana se lançou
ao desaﬁo de, só nessa primeira etapa, construir 2,3
mil tanques para a produção de peixe. Esse programa
se destina tanto aos pequenos quanto aos médios e
grandes produtores. E vale ressaltar que essa atividade está chamando tanto a atenção no Acre, está
mobilizando tanto os produtores que mesmo grandes
produtores, pecuaristas que já vinham na atividade há
dez, vinte ou trinta anos estão revendo sua posição e
muitos deles estão consorciando a criação de gado ou
a produção agrícola com a piscicultura.
Nós temos, hoje, grandes empresários do Acre,
como o empresário Miguel, que têm se dedicado também à produção de peixe, convertendo suas áreas
também em grandes áreas com lâmina d’água.
E vale ressaltar, Sr. Presidente, que o Governo
Federal está muito atento a isso, pois, numa associação
do Ministério da Pesca e Aquicultura com o Ministério
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do Meio Ambiente, foi possível alterar a portaria que
fazia restrição, também, do ponto de vista ambiental,
à construção de açudes e de tanques. Antes, só se
permitia a construção de um tanque ou de um açude
de até dois hectares de lâmina d’água sem a necessidade de licença ambiental, que sempre foi algo muito
burocratizado. Todas as vezes que se procurava essa
licença se demorava muito tempo, mas agora nós temos uma portaria ministerial diferenciada que permite que açudes, que tanques de até cinco hectares de
lâmina d’água possam ser feitos sem a necessidade
de licenciamento ambiental.
Isso facilitou demais a vida do pequeno e do médio
produtores. E vale ressaltar, Sr. Presidente, que essa
preocupação toda do Governo do Estado do Acre está
inteiramente consorciada com um projeto de desenvolvimento sustentável em curso naquele Estado, porque,
ao mesmo tempo em que a gente se preocupa com a
piscicultura, a gente se preocupa com a agricultura, a
gente se preocupa com a pecuária de qualidade e a
gente se preocupa com a ﬂoresta.
Se a gente pega no aspecto da ﬂoresta, podemos
ir a um exemplo acontecido na cidade de Xapuri uma
semana atrás. Uma semana atrás, estávamos em Xapuri
com o Governador Tião Viana, fazendo o lançamento
dos mesmos programas, construção de açudes, plantio de ﬂorestas, de seringueiras, e também foi feito o
anúncio para o plano de manejo comunitário, que atinge
diretamente centenas de famílias daquele Município de
Xapuri, daqueles seringais de Xapuri. Vale lembrar que
Xapuri é uma cidade de um grande signiﬁcado para
nós – para nós do Acre e para nós do Brasil também,
porque de Xapuri saiu a personalidade do seringueiro
ambientalista Chico Mendes. Foi ele quem primeiro deu
o grito em defesa da ﬂoresta, em defesa da Amazônia
e conseguiu transformar em prática uma preocupação
que antes era muito teórica.
Chico Mendes mostrou na prática que a melhor
forma de proteger a Amazônia, a melhor forma de
proteger a ﬂoresta é gerar condições de vida economicamente sustentáveis para as pessoas. Na medida
em que a gente tem alternativa de renda, alternativa
de melhoria de qualidade de vida para as pessoas na
ﬂoresta, na medida em que a gente garante os direitos
dos povos da ﬂoresta, aí sim a gente vai estar protegendo a ﬂoresta, porque se tem uma forma eﬁciente
de proteger a ﬂoresta é garantir na ﬂoresta a presença
das pessoas que protegem a ﬂoresta.
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Então, os seringueiros de Xapuri são um exemplo
para o Brasil nesse sentido. Nós temos lá a Reserva
Extrativista Chico Mendes, que na realidade não só
atinge o território de Xapuri, mas atinge quase todo o
território do Vale do Acre, são vários Municípios envolvidos nesta grande reserva. E exatamente nesta
Região ﬁzemos a assinatura da autorização para o
plano de manejo comunitário.
O que signiﬁca um plano de manejo em ﬂoresta nativa? Signiﬁca que a extração da madeira para
os ﬁns de beneﬁciamento industrial só acontece com
base num estudo técnico aprofundado, onde só são
extraídas árvores que já estão maduras, que já estão
prontas para serem extraídas. Dessa forma, extrai-se
a árvore madura e se protegem as demais árvores,
sempre fazendo um corte, um “estilhão” que permite
a exploração de um número x de hectares por ano e,
no ano seguinte, exploram uma outra área e assim
sucessivamente, e vai-se fazendo um rodízio de tal
maneira que a ﬂoresta permanece intacta. As árvores
extraídas são exatamente aquelas que naturalmente
iriam cair, iriam morrer, por força da natureza.
Na realidade, o que é o manejo ﬂorestal? O manejo ﬂorestal é apenas a aplicação, na prática, de algo
que a natureza já faria. É o homem se apropriando de
um conhecimento natural, um conhecimento que a natureza já desenvolveu ao longo dos tempos, fazendo
desse conhecimento, dessa sabedoria, uma forma de
obtenção de condições econômicas para as famílias
que exploram essa atividade.
E a política ambiental do Governo do Acre avançou muito nesse sentido. Por quê? Porque ela estudou, ela se dedicou, reuniram-se os pensadores dos
mais diferentes institutos, dos mais diferentes órgãos
para se chegar a esse nível de conhecimento. Então,
ao mesmo tempo em que se trabalha com a ﬂoresta
nativa, trabalha-se com o manejo ﬂorestal – manejo
ﬂorestal comunitário, manejo ﬂorestal empresarial também – a partir de um plano de utilização adequada das
ﬂorestas públicas, das ﬂorestas do Estado; ao mesmo
tempo em que se faz isso, trabalha-se também com o
plantio de árvores para uma correção do nosso déﬁcit
ambiental nas áreas já degradadas.
Veja que, na extensão territorial do Acre de 16 milhões de hectares, nós temos pelo menos dois milhões
de hectares que já foram explorados, já foram convertidos, são ﬂorestas já convertidas. Esses 2 milhões
de hectares que o Acre possui que já são de áreas já
convertidas precisam de uma destinação adequada e
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que seja economicamente sustentável. Nesse sentido,
nós temos uma contribuição excepcional da EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que
tem, no Estado do Acre, feito um trabalho excepcional
no sentido de recuperar pastagens, fazer aumentar a
produtividade numa mesma extensão territorial de tal
maneira que, cuidando para produzir mais nas áreas
já desmatadas, a gente não vá fazer pressão sobre a
ﬂoresta que está em pé.
Dessa maneira, acreditamos que é possível transformar os dois milhões de hectares já convertidos em
áreas produtivas para evitar fazer pressão na ﬂoresta, porque a ﬂoresta tem uma outra forma de rendimento que a gente espera, seja por meio do manejo,
extraindo árvore já madura, seja por meio do crédito
de carbono, poder entrar no mercado do presente e
do futuro, no sentido de fazer a população da ﬂoresta
extrair vantagem pelo fato da proteção que a ﬂoresta
nos oferece.
Então, Sr. Presidente, como eu estava falando,
a nossa política, o nosso projeto de desenvolvimento
sustentável no Estado do Acre procura ser um projeto
que atenta para todas as dimensões.
Nós chegamos, durante o Governo do Governador Jorge Viana, a nos apegar a um vocábulo novo,
um conceito novo, que é o conceito de ﬂorestania.
Aí as pessoas podem perguntar: “Mas o que signiﬁca ﬂorestania?”. Florestania tem muitos signiﬁcados,
mas poderíamos fazer, de maneira bem simplória, a
seguinte comparação: se a gente tem a terminologia
cidadania, que é um vocábulo muito voltado para os
direitos e deveres das pessoas que vivem nas cidades,
a gente pode também trabalhar com ﬂorestania, que é
um conceito que tenta traduzir, de maneira ampliada,
a extensão dos direitos também para os povos que
vivem na ﬂoresta.
Então, se nos preocupamos em levar melhores
condições de vida para as pessoas que vivem nas
cidades, também temos que nos preocupar em levar
esses mesmos direitos às pessoas que vivem na ﬂoresta, porque, senão, a gente não vai conseguir conter o êxodo, a saída das pessoas das ﬂorestas para
as cidades. E as nossas cidades são absolutamente
insustentáveis.
Ou a gente tem uma política permanente de fortalecimento da vida na ﬂoresta, de fortalecimento da
vida no campo, de fortalecimento da vida dos setores
produtivos, ou a gente vai ter cidades cada vez mais
inchadas, cada vez mais cheias de problemas, cada
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vez mais suscetíveis às endemias e aos problemas
todos com os quais a gente se depara. Ou temos uma
política voltada para manter o homem nas suas áreas produtivas, ou não vamos ter cidades sustentáveis
no futuro.
Então, o teólogo Leonardo Boff chegou a aﬁrmar
que essa terminologia ﬂorestania foi a metáfora mais
perfeita que encontrou para um projeto de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a intenção da
ﬂorestania é justamente dar resposta às seis dimensões necessárias para a sustentabilidade, pois só vamos ter uma sociedade sustentável se respondermos
à questão econômica, à questão ambiental, à questão
política, à questão cultural, social e ética.
E a gente tenta entender a ﬂorestania como sendo
essa possibilidade de a gente reunir num único vocábulo essas seis dimensões da sustentabilidade.
Então, quando estamos falando, aqui, de um
programa de piscicultura no Governo do Estado do
Acre, não estamos falando de uma atividade isolada.
Estamos falando de uma atividade que se associa a
tantas outras atividades do Estado para garantir melhores condições de vida e de trabalho e de dignidade
para todo o povo.
E, dentro desse raciocínio, Sr. Presidente, vale
ressaltar que esse programa de piscicultura, que está
sendo levado com toda a força pelo Governador Tião
Viana, conta com importantes parceiros. Temos a parceria do Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia,
hoje, está completamente aberto a esse programa,
está-se dispondo a ﬁnanciar desde o microprodutor
ao médio produtor, ao grande produtor. E o sucesso
de um programa dessa magnitude só tem condição
de ser assegurado se tivermos os ﬁnanciamentos, e
os ﬁnanciamentos têm de estar inteiramente antenados, associados, sintonizados com a política central
do Governo.
Então, na realidade, quando a Presidente Dilma
se lança ao desaﬁo de promover uma política radical
de combate à pobreza e de erradicação da miséria e
da fome, logo temos de entender que todos os órgãos
do Governo Federal, sejam as agências ﬁnanciadoras,
sejam os Ministérios, todos têm de estar sintonizados
com essa intenção da Presidente Dilma.
E o Banco da Amazônia, neste momento, podemos aﬁrmar que está inteiramente sintonizado e está
sendo um grande parceiro do Governo do Acre nesse
programa de piscicultura.
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A mesma coisa podemos dizer da Embrapa, que
tem também nos dado uma grande contribuição com
seus estudos permanentes, com as pesquisas e os resultados a que tem chegado, no sentido de fazer com
que se produza cada vez mais em áreas menores,
diminuindo o impacto sobre a ﬂoresta, que é o nosso
grande objetivo. Porque a sociedade sustentável e o
projeto de desenvolvimento sustentável que nós defendemos têm exatamente esta ﬁnalidade: garantir boas
condições de vida para a geração atual, que a renda
melhore e que as pessoas vivam melhor na atualidade, mas também precisamos nos preocupar com as
gerações futuras. A gente tem de ter esse pacto de
gerações, de conseguir boas condições de vida agora, mas se preocupando com as gerações futuras. E
esse trabalho da Embrapa é fundamental, porque ela
está permanentemente estudando os mecanismos
para que possamos produzir cada vez mais e melhor,
sem fazer pressão à ﬂoresta, porque nós precisamos
constantemente nos preocupar com a preservação
da ﬂoresta, porque é a garantia de sobrevivência com
qualidade de vida para as gerações futuras.
E, para encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de
fazer aqui uma ressalva a mais. Nós aprovamos aqui,
na quarta-feira, a política de valorização do salário
mínimo para o período de 2012 a 2015 e aprovamos
também o salário mínimo vigente de 2011, de R$545,00
(quinhentos e quarenta e cinco reais).
Vale a pena ressaltar que, ontem mesmo, já saiu
o novo resultado do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, e houve, em janeiro de 2011, a criação
de 152.091 novos empregos formais. Isso representa
uma expansão de 0,42% em relação a dezembro do ano
passado. O relatório foi divulgado nesta quinta-feira, e
os números indicam que, em janeiro, já está apontado
como o segundo lugar em termos de crescimento de
empregos no Brasil.
O Brasil está gerando, nos últimos 12 meses, 2,4
milhões empregos formais. Isso prova que a política
iniciada pelo Presidente Lula e que está tendo continuidade pela Presidente Dilma é uma política correta, é uma política que se preocupa com a geração de
empregos, com a sustentabilidade econômica do País
e com o equilíbrio ﬁscal. A Presidente Dilma está permanentemente preocupada com o não avanço da inﬂação e está, ao mesmo tempo, cuidando da inﬂação,
para que não sofra um estouro, mas está promovendo
crescimento a partir da geração de empregos.
Então, esses resultados, tanto o do mês de janeiro
quanto o acumulado dos últimos 12 meses, nos dão a
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garantia de que o Brasil está no caminho certo, com o
Presidente Lula e, agora, com a Presidente Dilma.
Estamos muito conﬁantes em nosso futuro: o de
que o Brasil continuará crescendo. O futuro será alvissareiro para o povo brasileiro, de 2011 a 2015, e cada
vez será melhor, se Deus quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Anibal, quero cumprimentar V. Exª
pelo pronunciamento amazônida que fez sobre o seu
Estado, porque eu entendo realmente que é a partir
de ideias como as suas, que visam a valorizar, primeiramente, o ser humano que vive na Amazônia, por
meio de ações que V. Exª chama de “ﬂorestania”; e se
nós não ﬁzermos isso, já dizia Darcy Ribeiro lá atrás,
se não dermos condições às pessoas que vivem na
Amazônia de terem uma vida melhor, como elas vão
se sensibilizar para qualquer tipo de desenvolvimento
sustentável? E a piscicultura, que V. Exª citou, é importante; é muito importante também que tenhamos
investimentos garantidos pelo Governo Federal e pelos
governos estaduais, para aproveitar as áreas já desmatadas, senão o que ﬁca nessas áreas desmatadas?
Fica uma vegetação que é daninha, na maior parte das
vezes, e que não tem aproveitamento nenhum.
Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, eu solicito a palavra pela Liderança
do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho tratar hoje de uma questão
extremamente importante para o Estado de Roraima
e que nós temos lutado, ao longo dos últimos anos,
para que o nosso Estado se estruture em seu modelo
econômico e tenha produção, geração de empregos
e melhor renda para a população.
Entre os aspectos que nós vemos como opção
forte para a economia de Roraima, está a estruturação
da área de livre comércio, que trabalhei muito para que
fosse implantada, e também a Zona de Processamento de Exportação. Além disso, a nossa posição geopolítica de fronteira com a Venezuela e com a Guiana
nos dá uma condição importante para a plataforma de
comércio exterior, mas, para que tudo isso aconteça,
é importante que nós tenhamos a estruturação ou a
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infraestrutura necessária das condições de transporte para o nosso Estado, e um dos pontos em que me
tenho debruçado é exatamente a questão do transporte aeroviário.
O Aeroporto Internacional de Boa Vista foi reformado no Governo do Presidente Lula, reconstruído e,
portanto, teve recursos vultosos aplicados. Tivemos
uma melhoria bastante forte no aeroporto, fruto também do nosso trabalho, do nosso esforço, da dedicação
do Ministério da Defesa e da Infraero. Falta agora uma
segunda parte na estruturação do aeroporto.
Desde 2009, nós lutávamos junto à Infraero, junto ao então Presidente Murilo Marques Barboza, para
que fosse construído o novo terminal de carga, sendo
assim deﬁnido o armazém alfandegado para a área de
livre comércio de Boa Vista. Em 2009, reaﬁrmei a necessidade urgente da construção desse setor de carga
no aeroporto e, em 14 de janeiro de 2010 – portanto,
há mais de um ano –, a Infraero aprovou a construção
do armazém alfandegado do setor de cargas aéreas
e, neste ano, se iniciam as obras para a construção
desse setor de cargas.
É muito importante que essa obra seja feita rapidamente – a licitação já foi lançada –, porque, além
de atender a área de livre comércio, além de atender
o comércio de Boa Vista e de Roraima, sem dúvida
alguma, o Aeroporto de Boa Vista, com um terminal de
cargas em condições de funcionar bem, é uma alternativa ao transporte de cargas também para Manaus.
Hoje, o Aeroporto de Manaus está sobrecarregado, e
o despacho de materiais, de equipamentos, de mercadorias nesse aeroporto demora vários dias.
Boa Vista, em Roraima, pode virar rota alternativa, para que nós tenhamos condições de receber mercadorias, até para despachá-las, via terrestre, para a
Zona Franca de Manaus.
Portanto, eu quero aqui registrar que esse é um
dos caminhos que vejo para o fortalecimento do nosso
comércio. E quero agradecer à Infraero, ao seu então
Presidente Murilo Marques Barboza, que atendeu o
nosso pleito, e reaﬁrmar ao novo Presidente da Infraero, que assumiu esta semana, que é importante
que essa obra continue de forma acelerada, porque
é uma obra estratégica para Roraima e para a Amazônia Ocidental.
Ao fazer este registro, peço a transcrição dos ofícios que encaminhei à Infraero e também da resposta
ao Ofício nº 827, de 14 de janeiro de 2010, recebido
da Infraero, conﬁrmando o nosso pleito, atendendo o
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nosso pleito, e fazendo com que esse terminal de carga fosse licitado, estando agora em construção, para o
nosso júbilo, para a nossa satisfação. Como eu disse, é
um instrumento importante para consolidar a Área de
Livre Comércio e a ZPE, que nós lutamos para levar
para Roraima, e também um instrumento importante
para fortalecer a matriz de transporte da Amazônia
Ocidental, atendendo inclusive o Estado do Amazonas
e a Zona Franca de Manaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
Of. no 189/2009 – GAB SRJ
Brasília, 2 de dezembro de 2010
Senhor Presidente,
Venho à presença de Vossa Excelência solicitar
concessão emergencial de área no Aeroporto Internacional de Boa Vista – RR, para receber mercadorias em armazém alfandegário, por conta da Área de
Livre Comércio – ALC, implantada naquela capital do
Estado de Roraima.
A ALC Boa Vista foi criada pela Lei no 11.732,
sancionada no dia 30 de junho de 2008. Com a regulamentação da área, empresários cadastrados na
SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) passaram a ter carga tributária reduzida, podendo oferecer mercadorias a preços mais acessíveis aos
consumidores.
No entanto, desde a regulamentação da ALC,
nossos comerciantes tem tido a diﬁculdade de movimentar seus negócios devido à falta de um local apropriado para a Receita Federal efetuar a ﬁscalização
de mercadorias.
Como Senador da República pelo Estado de
Roraima, e líder do Governo do Presidente Lula, faço
esse apelo à Infraero, para que possamos resolver de
uma vez por todas essa questão do armazenamento,
inclusive com a instalação provisória, por parte da Infraero, de armazém inﬂável – se for o caso.
Certo de merecer sua especial atenção a respeito, coloco-me à disposição de Vossa Excelência
para ajudar no que for preciso para o atendimento do
referido e justo pleito.
Respeitosamente, Romero Jucá, Senador da
República pelo Estado de Roraima.
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Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência determina a publicação dos ofícios das Lideranças partidárias referentes às indicações dos membros para composição das Comissões
permanentes do Senado Federal.
São os seguites os Ofícios:
OF. GLPMDB Nº 25/2011
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do Bloco PMDB, PP, PMN e PSC que integrarão a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania — CCJ.

Fevereiro de 2011

Oportunamente enviaremos as demais indicações
a que nosso partido tem direito.
Atenciosamente, - Senadora Marinor Brito, Líder do PSOL.
OF. No 41/11–GLDEM
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Kátia
Abreu, para ocupar como titular, a vaga deste partido
na Comissão de Constituição e Justiça.
Cordialmente, Senador José Agripino, Líder do
Democratas.
OF. No 6/11–GLDEM
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador DEMÓSTENES TORRES para ocupar, como Suplente, na
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.
Cordialmente, Senador José Agripino.
Ofício nº 5/2011 — GLDBAG
Brasília, 8 de fevereiro de 2011

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco
de Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PC do B, PR
e PRB), para integrarem, na qualidade de titulares e
suplentes, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ.

Ofício SF/GSMBRI Nº 1/2011
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, e em resposta ao Of. 43/2011-SF, informo-lhe que o Partido
Socialismo e Liberdade – PSOL, tem as seguintes indicações para as Comissões Permanentes:

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
OF. No 15/2011/GLPTB
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, os Senadores Armando Monteiro e João Vicente
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Claudino para integrarem a Comissão de Assuntos
Econômicos – CAE como membros titulares, e os Senadores Fernando Collor e Gim Argello, como membros suplentes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
OF.No 17/2011/GLPTB
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro,
os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello para
integrarem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, como membros titulares.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
Ofício nº 20/2011 – GLPSDB
Brasília, 8 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª, os seguintes Senadores para integrarem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em vagas destinadas ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira:

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
Of. nº 29/2011 – GLPMDB
Brasília, 10 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Renan Calheiros,
como membro titular, em Substituição ao Senador
Eduardo Braga na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – CCJ.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

Sábado 26

Of. nº 31/2011 – GLPTB
Brasília, 10 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
cedeu, provisoriamente, ao Partido Progressista – PP
uma vaga de Suplente a que tem direito na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
Of. nº 34/2011/GLPTB
Brasília, 10 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro –
PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido dos Trabalhadores – PT uma vaga de Suplente a quem tem direito
na Comissão de Relações Exteriores – CRE.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. – Senador Gim Argello, Líder do PTB.
Of. GLPMDB nº 41/2011
Brasília, 16 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador, Eduardo Braga, como
2º Suplente, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – CCJ, em vaga anteriormente ocupada
pelo Senador Valdir Raupp.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz – Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Valdir Raupp
para integrar a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, como 1º Suplente, nos termos do Ofício
nº 42, de 2011, do Líder do PMDB.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 42/2011
Brasília, 16 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Valdir Raupp, como
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1º suplente, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – CCJ, em vaga existente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
Of. nº 5/2011 – GLDPP

Fevereiro de 2011

tituição, Justiça e Cidadania – CCJ, nas vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo.
Atenciosamente, Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 22/11 – GLPSDB
Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Reﬁro-me ao Ofício 31/2011/GLPTB, de 10 de fevereiro de 2011, enviado a Vossa Excelência pelo Líder
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Senador Gim
Argello, e indico o Senador Ciro Nogueira para a vaga
de suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, cedida ao Partido Progressista – PP.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Respeitosamente, – Senador Francisco Dornelles.
OF. Nº 31/2011/GLPTB
Brasília, 10 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exa, os seguintes Senadores para integrarem a Comissão de
Assuntos Econômicos, em vagas destinadas ao PSDB
– Partido da Social Democracia Brasileira:

Atenciosamente, – Alvaro Dias, Líder do
PSDB.
Of. nº 43/2011 – GLPTB
Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro _ PTB
cedeu, provisoriamente, ao Partido Progressista _ PP
uma vaga de Suplente a que tem direito na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Senador Gim Argello, Líder do PTB
Ofício nº 11/2011 – GLDBAG
Brasília, 15 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido Verde – PV
uma vaga de Suplente a que tem direito na Comissão
de Educação – CE.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Senador Gim Argello, Líder do PTB.
OF. Nº 44/2011/GLPTB
Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Jorge
Viana como titular, em substituição ao Senador Vicentinho Alves, o Senador Eduardo Suplicy como suplente,
em substituição ao Senador Jorge Viana e o Senador
Lindeberg Farias como suplente, em substituição ao
Senador Clésio Andrade, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ em vagas destinadas
ao Bloco de Apoio ao Governo.
Atenciosamente, _ Senador Humberto Costa
Líder do PTe do Bloco de Apoio ao Governo
Ofício nº 12/2011 – GLDBAG

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB, cedeu provisoriamente ao Partido Verde – PV,
uma vaga de Titular a que tem direito na Comissão de
Assuntos Sociais – CAS.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Senador Gim Argello, Líder do PTB.
OF. Nº 45/2011/GLPTB
Brasília, 17 de fevereiro de 2011

Brasília 15 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que o Senador Eduardo Suplicy seja o 1º Suplente da Comissão de Cons-

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB, cedeu provisoriamente, ao Partido Verde – PV,
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uma vaga de Titular a que tem direito na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Senador Gim Argello, Líder do PTB.

Comissão de Educação, Cultura e Esporte-CE
Titular: Senadoras Maria do Carmo Alves e Kátia Abreu.
Suplentes: Senadores Jayme Campos e José
Agripino.

OF. Nº 46/2011/GLPTB

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA
Titular: Senadora Kátia Abreu.
Suplente: Senador Jayme Campos.

Brasília, 17 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido Verde-PV
uma vaga de Titular a que tem direito na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle-CMA.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. _ Senador Gim Argello, Líder do PTB.
OF. Nº 47/2011/GLPTB
Brasília, 17 de fevereiro de 2011.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a
Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB cedeu, provisoriamente, ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB uma vaga de
Titular a que tem direito na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária-CRA.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração. _ Senador Gim Argello, Líder do PTB.
OF. Nº 12/11-GLDEM
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em resposta ao OF. Nº
37/2011-SF, de 8-2-2001, comunico a V. Exª as seguintes indicações para compor as Comissões Permanentes do Senado Federal, a saber:
Comissão de Assuntos Econômicos-CAE
Titular: Senadores José Agripino e Demóstenes
Torres.
Suplentes: Senador Jayme Campos e Senadora
Kátia Abreu.
Comissão de Assuntos Sociais-CAS
Titular: Senador Jayme Campos.
Suplente: Maria do Carmo Alves.
Comissão de Constituição, Justiça e CidadaniaCCJ
Titular: Senadora Kátia Abreu.
Suplente: Senador Demóstenes Torres.

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
Titular; Senador Demóstenes Torres.
Suplente: Senador José Agripino.
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE
Titular: Senador José Agripino.
Suplente: Senador Demóstenes Torres.
Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI
Titular: Senador Demóstenes Torres.
Suplente: Senador Jayme Campos.
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR
Titular: Senadora Maria do Carmo Alves.
Suplente: Senadora Kátia Abreu.
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária –
CRA
Titular: Senador Jayme Campos.
Suplente: Senadora Kátia Abreu.
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicações e Informática – CCT
Titular: Senador José Agripino.
Suplente: Senadora Maria do Carmo Alves.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
Ofício no 14/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Humberto Costa como membro suplente na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição a Senadora Vanessa Grazziotin, em vaga destinada
ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Humberto
Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 15/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
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Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 16/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.

Senador Humberto Costa _ Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo
Ofício n° 18/2011 — GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Serviços de Infraestrutura – Cl.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.

Senador Humberto Costa _ Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo

Ofício n° 17/2011 — GLDBAG

Ofício n° 19/2011 — GLDBAG

Brasília, 22 de fevereiro de 2011

Brasília, 22 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco
de Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e
PRB), para integrarem, na qualidade de titulares e
suplentes, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRA),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Assuntos Sociais – CAS.
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a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle – CMA.

Senador Humberto Costa _ Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo
Ofício n° 20/2011 — GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 23/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco
de Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e
PRB), para integrarem, na qualidade de titulares e
suplentes, a Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo – CDR.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Humberto Costa _ Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo
Ofício nº 21/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Inácio
Arruda como membro suplente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, em vaga
cedida pelo PTB ao Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.

Ofício nº 24/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela
abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio
ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB), para
integrarem, na qualidade de titulares e suplentes, a
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA.

Ofício nº 22/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
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Ofício n° 25/2011— GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática - CCT.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 55/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores do
PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo - CDR.

OF. GLPMDB N° 51/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 56/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Serviços de Infraestrutura - CI.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 53/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores do
PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão a Comissão
de Comunicação, Ciência e Tecnologia — CCT.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. _ Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
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OF. GLPMDB N° 57/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle — CMA.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. _ Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
Ofício nº 26/2011 – GLDBAG
Brasília, 23 de fevereiro de 2011.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelêcia votos
de apreço e consideração. _ Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB Nº 58/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária - CRA.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Marcelo Crivella como membro suplente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT, em vaga destinada ao Bloco de Apoio
ao Governo.
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 27/2011 – GLDBAG
Brasília, 24 de fevereiro de 2011.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Wellington Dias como membro titular na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo CDR, em substituição
ao Senador José Pimentel, que passa a compor a
referida comissão como membro suplente, em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Humberto Costa, Líder do PT.
OF. N° 52/2011/GLPTB
Brasília, 23 de fevereiro de 2011

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. _ Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 59/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro,
Senador João Vicente Claudino, como membro suplente, para integrar a Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle — CMA.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Senador Gim Argello Líder do PTB.
OF. GLPMDB N° 50/11

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Relações Exteriores — CRE.

Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
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do Bloco PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão
a Comissão de Educação -CE

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB N° 52/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão a Comissão de Assuntos Sociais – CAS.

Na oportunidade renovo a V. Exª votos de apreço e consideração. Senador Renan Calheiros, Líder
do PMDB.
OF. GLPMDB N° 54/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa — CDH.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB

Fevereiro de 2011

OF. GLPMDB Nº 62/2011
Brasília, 23 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Paulo Davin, para
a titularidade, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Gilvam Borges, na Comissão de Assuntos
Sociais-CAS.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB Nº 63/2011
Brasília, 23 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Ricardo Ferraço, para
a suplência, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Wilson Santiago, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania-CCJ.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, é apenas para
um registro que eu gostaria de fazer.
Ontem, foi aprovado um requerimento de minha
autoria para realizarmos, no dia 19 de agosto, portanto, na véspera do Dia do Maçom, uma homenagem
no Dia do Maçom, que este Senado já vem fazendo
há dez anos.
Eu quero, portanto, por intermédio dessa notícia,
dar a todos os maçons do Brasil a informação de que
no dia 19 de agosto, sexta-feira, já que o dia 20 cai no
sábado, será promovida aqui a já tradicional sessão
de homenagem à Maçonaria.
Era o registro que eu queria fazer, agradecendo
a deferência de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Alvaro Dias e Renan Calheiros
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exª serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
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o registro do editorial intitulado, “A trajetória do PT”,
publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo em sua
edição de 17 de fevereiro de 2011.
O editorial destaca que uma vez no poder, o PT
se transformou em praticamente o oposto de tudo que
sempre preconizou. Quando fundado, o Partido dos
Trabalhadores (PT) se proclamou agente das transformações políticas e sociais que, pautadas pelo rigor da
ética e pelo mais genuíno sentimento de justiça social,
mudariam a cara do Brasil. Trinta e um anos depois e
a oito no poder, o PT transformou-se em uma legenda
partidária como todas as outras que antes estigmatizava, manobrada por políticos proﬁssionais no pior

FEVEREIRO05161
2011

Sábado 26

sentido, submissa a vontade de um “dono”, porque é
totalmente dependente de sua enorme popularidade.
Esse é o PT de Lula 31 anos depois completamente
peemedebizado.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, foi com
muita satisfação que recebi a informação da reunião
de trabalho da Presidente Dilma com os governadores do Nordeste. Em sua primeira viagem à região,
a Presidente compareceu ao décimo segundo fórum
dos governadores do Nordeste que está acontecendo
em Aracaju.
Há um desejo de todos os governadores – incluindo Minas Gerais em virtude da área que setentrional
que fazia parte da antiga SUDENE –; há um desejo
destes governadores de que os programas sociais em
andamento tenham continuidade e incrementos. Nós
os senadores do nordeste sabemos exatamente o
impacto socioeconômico do bolsa família, do luz para
todos e do minha casa minha vida.
Após a implantação dos programas federais o
perﬁl socioeconômico da região já iniciou um processo de transformação em todas as camadas sociais.
O Nordeste passou a consumir mais alimentos, mais
produtos de higiene, e o consumo, de maneira geral,
cresceu. Tanto que as grandes redes de varejo e supermercados estão fazendo altos investimentos na
região para abrir novas unidades.
O nordeste tem suas peculiaridade e necessita
desta alavanca federal para continuar crescendo no
ritmo atual.
Depois do vai e volta envolvendo a Sudene, um
novo plano de desenvolvimento para região vem em
muito boa hora. Este plano, entretanto, deverá englobar os interesses comuns e a vocação de cada estado. Por isso as garantias dadas pela Presidente Dilma
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foram muito importantes. A primeira garantia é que os
estados do Nordeste não serão afetados pelos cortes
orçamentários. E, de igual forma, também não serão
atingidos os investimentos previstos no PAC, o programa Minha Casa Minha Vida e os projetos da Copa do
Mundo de Futebol.
Entretanto, neste novo plano para o Nordeste
é imperioso que ele contenha uma agenda e ações
emergenciais para a área de Saúde e de Segurança
pública, especialmente para Alagoas que, infelizmente, se tornou um dos estados mais violentos do Brasil.
Nós alagoanos não gostamos deste título, ele envergonha nosso estado.
De igual modo é preciso continuar a investir na
educação, na interiorização das universidades públicas e na forte expansão das escolas técnicas. São
investimentos que retiram os jovens da rua, que deixam nossa juventude menos vulnerável aos apelos
do tráﬁco.
Para encerrar, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senadores quero me colocar à disposição dos
governadores do nordeste no sentido de colaborar e
trabalhar por esta nova agenda para a região nordeste.
Tenho certeza de todos os demais senadores poderão
dar contribuições valiosas para este novo plano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 2
minutos.)
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Ata da 18ª Sessão, Não Deliberativa,
em 28 de fevereiro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Wilson Santiago, Mozarildo Cavalcanti,
Roberto Requião e da Srª Gleisi Hoffmann

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos encerra-se às 16 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 13, de
2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando que o Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2011, foi aprovado com a Emenda nº 12, oferecida pelo Senado Federal, e enviado à sanção.
É o seguinte o ofício:

Of. nº 13/11/PS-GSE
Brasília, 24 de fevereiro de 2011
Assunto: Comunica envio de PLv à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a ﬁm de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que foi aprovada,
na Sessão Plenária do dia 22-2-11, a Emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2011 (Medida Provisória nº 502, de 2010, do
Poder Executivo), que “Altera as Leis nºs 9.615, de 24
de março de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto, e 10.891, de 9 de julho de 2004, que institui
a Bolsa-Atleta; cria os Programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva; revoga a Lei nº 6.354, de 2 de setembro
de 1976; e dá outras providências”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Encaminho, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A matéria vai à Comissão Mista, nos termos
do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 134, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 222 (caput e parágrafos 1º a 3º) do Regimento Interno do Senado
Federal, seja aprovado voto de aplauso à Professora e Atriz Nádia Domingos Aguiar, pelo trabalho que
desenvolve, já há vários anos, em prol dos jovens e
crianças do município de Caucaia (CE) em situação de
vulnerabilidade. Solicito, também, que uma vez votado
e aprovado o presente Requerimento, disso seja dada
notícia à homenageada.
Justiﬁcação
Atriz há 15 anos e professora em Caucaia desde 2003, Nádia Domingos Aguiar coordena o grupo
“Acep de Teatro” iniciado a partir de sua experiência
à frente do projeto “Eu sou Cidadão – Amigos da
Leitura”, sempre buscando a inserção da criança e
do adolescente no mundo da arte e da cultura e utilizando para isso, a leitura, o teatro e a música como
“pontes” para a inclusão social e o empreendimento
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comunitário. Participam alunos da rede escolar municipal a partir dos 10 anos de idade, e o critério é
que gostam de ler e sintam prazer em fazer teatro.
Com isso, suprem a carência de opções culturais e
de lazer nos bairros periféricos em que moram. Além
de praticar artes cênicas nas suas escolas, também
frequentam, sob orientação da Profª Nádia, os teatros
Dragão do Mar e BNB. Ela é também a autora e diretora das peças que eles encenam, versando sobre
questões centrais do cotidiano da sociedade, como
meio ambiente, trabalho infantil, violência doméstica,
cidadania, ﬁscal e controle da aplicação dos recursos
públicos entre outras.
O grupo já se apresentou nos teatros e auditórios
da Universidade Federal do Ceará (UFC), Unice, Faculdade Cearense, OAB e Assembléia Legislativa do
Ceará, bem como em municípios do interior do meu
estado como Itapajé, Juazeiro do Norte e Maracanaú.
Fora do estado, estiveram na Universidade Federal Fluminense, em Niterói (RJ), na Secretaria da Fazenda do
Pará. Para o dia 18 de março próximo, os jovens atores
já têm agendada uma apresentação na ControladoriaGeral da União, nesta capital federal.
A autoconﬁança adquirida nesses exercícios de
dramaturgia permitiu que muitos ex-participantes do
programa conseguissem estágios da Secretaria da Fazenda e na Associação Cearense de Estudos e Pesquisas (ACEP), ou trabalhassem como monitores de
educação infantil no Programa Mais Educação. Alunos
e antigos alunos de Nádia têm conquistado vagas nos
vestibulares de universidades públicas. Como forma de
retribuir os benefícios advindos de sua participação,
muitos desenvolvem trabalhos em caráter voluntário
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em entidades como o Centro Espírita Amor ao Próximo, no Parque Albano, em Caucaia.
Parcerias com o Banco do Nordeste (BNB) e a
já referida Acep, para mencionar apenas duas importantes organizações, dão sustentabilidade ao projeto
acalentado com tanto carinho, amor e espírito cívico
pela profa. Nádia Domingos Aguiar.
Diante da relevância social e humana de seu trabalho e também do efeito multiplicador do seu exemplo, conto com a aprovação dos nobres pares à minha
proposição a ﬁm de dar ampla visibilidade nacional a
essa iniciativa.
Sala das Comissões, de fevereiro de 2011. – Eunício Oliveira, Senador da República, (PMDB/CE).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – A Presidência recebeu o Aviso nº 2.249/2010, do
Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do
Acórdão nº 3.398/2010, referente ao TC 031.785/2010-7,
bem como cópia do relatório de auditoria relativo ao TC
012.693/2009-9, em atendimento ao Requerimento nº
771, de 2010, do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Foi encaminhado à publicação Parecer nº 22,
de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº
S/1, de 2007. A Presidência, em cumprimento às suas
conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação ao Ministro de
Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição como
Líder, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª está inscrito. Concedo a palavra a V. Exª
neste momento, como Líder do PP.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tem sido rotina no Brasil perseguir o
controle da inﬂação por meio do manejo dos juros básicos da dívida mobiliária federal – conhecida como taxa
Selic. Essa taxa costuma ser elevada pelas autoridades
monetárias quando identiﬁcam eventuais pressões sob
a inﬂação: buscam encarecer o crédito de modo a reduzir a demanda na economia. Esse remédio, entretanto,
Sr. Presidente, perdeu muito da eﬁcácia.
Primeiro, porque a taxa Selic não tem a menor
inﬂuência sobre o crédito que mais cresceu depois da
crise global, aquele concedido com recursos direcionados. As operações de crédito do BNDES são remuneradas pela TJLP; o crédito para habitação concedido
pela Caixa Econômica Federal com recursos do FGTS
é remunerado pela TR; operações de crédito rural do
Banco do Brasil são remuneradas por taxas pré-ﬁxadas.
Essas operações vinculadas, Sr. Presidente, chamadas
de recursos direcionados, já respondem por 34% do
crédito concedido pelo sistema ﬁnanceiro.
Segundo, porque os juros cobrados no crédito
oferecido no mercado são muitas vezes superiores à
própria Selic. Em média, a taxa anual é de quase 28%
para pessoas jurídicas e de 40,6% para pessoas físicas, ou de 35% para todo sistema, o que signiﬁca 3,2
vezes mais que a taxa básica Selic. Não há estudos
conclusivos sobre o impacto da variação na taxa Selic
sobre a demanda, e mesmo os que acreditam nessa
correlação assumem que levam meses para que o
efeito seja sentido.
Terceiro, porque o impacto da Selic nas contas
públicas é cada vez maior devido ao aumento do seu
volume no conceito mobiliário e bruto e, sobretudo, à
mudança do seu perﬁl no conceito líquido. Atualmente,
o incremento em um ponto percentual da taxa Selic
eleva em 0,28% do PIB o custo da citada dívida – o que
corresponde a aproximadamente de R$10 bilhões.
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Quarto, porque uma das principais fontes de pressão inﬂacionária no inicio de 2011 provém do aumento
dos preços de commodities no exterior e de alimentos
no País, ambos os movimentos que não decorrem nem
serão inﬂuenciados diretamente por qualquer variação
na taxa básica de juros.
As condições da economia mudaram, Sr. Presidente, e é preciso levar em conta esse novo cenário
na hora de se prescrever o remédio, que não pode ser
o mesmo para sintomas e doenças diferentes.
Majorar a taxa Selic perdeu funcionalidade no
combate às pressões inﬂacionárias desse tipo, e as
autoridades monetárias têm uma oportunidade para
mudar a formulação e a execução da política macroeconômica do País.
Teoria e experiência não justiﬁcam que a Selic
seja o único instrumento de manejo da economia. Cabe
às autoridades responsáveis pela política monetária
encontrar novas formas de combater a inﬂação, que
não produzam tantos danos às contas públicas, mas
sejam, sim, mais efetivas e eﬁcazes no combate às
verdadeiras fontes de pressão de preços.
As decisões tomadas no ano anterior no campo
creditício e as de natureza ﬁscal recém-anunciadas
pela Presidente Dilma Rousseff talvez sejam mais
apropriadas que o aumento da taxa Selic.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Congressistas que está convocada sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 1º de março
do corrente, terça-feira, às 10h, no plenário do Senado
Federal, destinada a comemorar o Dia Internacional
da Mulher e agraciar as vencedoras do Diploma da
Mulher Cidadã Bertha Lutz.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 3, de 2011, do Senador
Itamar Franco, que altera o art. 78 do Regimento
Interno do Senado Federal, para garantir a cada
Senador da República ao menos uma vaga titular
em Comissões Permanentes; e
– Projeto de Resolução nº 4, de 2011, do Senador
Marcelo Crivella, que acrescenta parágrafos ao
art. 160 do Regimento Interno do Senado Federal,
para permitir que o tempo destinado aos oradores
do Período do Expediente possa ser dedicado à
discussão de assunto de interesse nacional.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias vão à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº
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17, de 2009, que altera o Regimento do Senado Federal,
uma vez que os projetos supracitados também modiﬁcam
a referida norma interna, seguindo, posteriormente, à Comissão Especial de Reforma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Passo a presidência ao Senador Requião, já
que vou fazer uso da palavra neste instante.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Roberto Requião, que preside
esta sessão, segunda-feira, dia 28 de fevereiro, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, não há dúvida de
que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão
é o pilar maior de qualquer democracia.
Nós estamos assistindo, já há vários dias, às sucessivas revoltas populares em países cujo controle
da imprensa, cuja censura da imprensa realmente era
muito forte, como no caso do Egito e, agora, da Líbia,
passando pela Tunísia. E esses regimes, que já estão
durando décadas, realmente só estão ruindo porque,
mesmo que de forma precária, a liberdade de informação está se processando.
No nosso País nós temos ainda a lembrança
recente de um período chamado de ditadura militar,
quando o controle dos meios de comunicação, a censura, se fez em determinados momentos de forma
muito violenta. Mas foi justamente com a resistência
de alguns setores da imprensa, de alguns setores que
ousaram afrontar, confrontar esse regime, que foi possível chegar à democracia que hoje vivemos.
Uma das pessoas que, digamos assim, foi até vítima desse processo, foi exatamente a Presidente Dilma
Rousseff. E eu ﬁquei muito feliz ao ler, na semana que
passou, uma declaração da Presidente, dizendo que vai
mandar passar um pente-ﬁno no projeto de lei elaborado
pela Comunicação do Planalto, mais precisamente pelo
Sr. Franklin Martins, que objetiva, com um rótulo bonito até
de controle social da mídia, fazer a regulação do setor.
Ora, por mais soﬁsmas que possam usar, por mais
adjetivos que possam querer colocar nessa questão, o que
se busca mesmo com esse projeto – que a Presidente diz
que só apresentará depois de passar um pente-ﬁno para
que não ﬁque ali embutida nenhuma brecha que possa
amanhã servir de subsídio ou de amparo para que alguém
possa usá-la para fazer calar aqueles que discutem, que
discordam... Aliás, a Presidente Dilma já tinha declarado
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anteriormente, em uma solenidade em homenagem à
Folha de S.Paulo, que os Governos precisam aprender
a conviver com a crítica dos jornais, e vamos nos estender a todos os veículos de comunicação.
Fico feliz de ver que esses sinais claramente dados pela Presidente mostram que estamos caminhando
para o aperfeiçoamento da nossa democracia, que vem
se consolidando há algumas décadas, mas que precisa,
sim, ser cuidada. Já se disse que a democracia é como
uma plantinha; temos de cuidar e regar permanentemente. Se descuidarmos, se permitirmos certas manobras
que podem, amanhã, sob algumas alegações, permitir
que seja exercida a censura, o controle sobre aqueles
que se opõem a determinado governo que esteja no
poder, estaremos, sim, abrindo portas – não são nem
janelas – para a volta de regimes de exceção, às vezes
até sob o manto de democracia popular.
Senador Requião, acho que democracia não pode
ter adjetivos. Ou é democracia ou não é democracia.
Se o fato de fazer eleição signiﬁca que o País é uma
democracia, vamos dizer que em Cuba há democracia, porque lá há uma eleição, ao modo deles, mas há;
se fazer eleição ou referendo implica ser democracia,
a Venezuela é democracia. No entanto, sabemos de
sobra que, nesses dois Países que citei, o cidadão
não tem a liberdade de se expressar e a imprensa não
tem a liberdade de publicar a opinião de ninguém que
discorde dos seus dirigentes.
Então, ﬁco realmente feliz e quero fazer esse registro
das duas manifestações da Presidente Dilma: a primeira,
repito, na solenidade comemorativa dos 90 anos do jornal Folha de S.Paulo, quando ela disse que os governos
têm de aprender a conviver com a crítica, com a opinião
contrária aos seus projetos; e agora, quando ela se manifestou sobre esse projeto, tão comentado na imprensa
e debatido por alguns setores, que foi urdido, na parte
ﬁnal do Governo Lula, principalmente pelo jornalista – e
surpreende-me que parta de um jornalista – Franklin Martins, com essa ideia de se fazer um “marco regulatório”
para a imprensa, para os meios de comunicação.
Podemos até realmente reconhecer que um ou outro meio de comunicação possa cometer excesso, que
um jornalista ou outro possa veicular calúnias, difamação.
Mas, para isso, há os remédios da lei. Quem se sentir
ofendido, quem se sentir caluniado, difamado pode usar
a lei, processar o jornalista, processar o meio de comunicação, pedir direito de resposta, mas nunca deveríamos
ter mecanismos pelos quais ao Estado seja dado o direito
de ﬁltrar o que é importante para a sociedade. O Estado
não tem esse poder de ser, vamos dizer assim, o guardião
do pensamento dos cidadãos e das cidadãs.
Então, Senador Requião, era esse o registro que
gostaria de fazer. E peço a V. Exª que autorize a trans-
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crição da matéria publicada no Estadão que tem como
título “Dilma pede pente-ﬁno no projeto de Franklin
Martins que regula mídia”.
Repito que ﬁco realmente feliz por ver uma pessoa
que foi vítima desse período de exceção, como foi a
Presidente Dilma, que foi presa etc., e ao mesmo tempo
surpreso de ver um jornalista como Franklin Martins,
que também se diz vítima desse período e que quer
aqui, agora, propor uma legislação que faça o controle,
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sob o titulo de regulamentar o setor de comunicações
e telecomunicações.
Era o que tinha a dizer, pedindo a transcrição da
matéria a V. Exª.
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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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Para usar da tribuna, passo a Presidência ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Roberto Requião deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Mozarildo, eu não conheço, no seu inteiro
teor, o projeto do ex-Ministro Franklin Martins, mas eu
me preocupo com a possibilidade da falta de resposta
imediata a calúnias, injúrias, difamações e tentativas
continuadas de desconstrução de imagem, que nós –
quando digo nós é o cidadão comum, a população, o
povo brasileiro, que não têm, como tenho eu agora,
a tribuna do Senado para uma resposta imediata e
pertinente. O cidadão ﬁca sem condição absoluta de
resposta. Achei interessante a sua intervenção, pois
me abre a possibilidade de um comentário.
No sábado, se não me engano, dia 26 de fevereiro, no Correio Braziliense, um sujeito que se assina
como Luiz Carlos Azedo publica a seguinte nota:
O Líder do PMDB no Senado, Renan
Calheiros, só falta arrancar os parcos cabelos
que lhe restam com as seguidas exigências do
Senador Roberto Requião [foto], do PMDB do
Paraná, por mais espaço na Casa.
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Com isso, o Parlamentar paranaense já
conseguiu integrar os colegiados mais importantes e ainda levou, de quebra, a presidência
da Comissão de Educação da Casa. Em contrapartida, votou a favor do Governo na aprovação do novo salário mínimo de R$545,00 e
aﬁrma que é dilmista de coração.
Não é uma nota, Senador Mozarildo; é uma canalhice do jornalista! Ou ele é absolutamente desinformado, ou a nota trata-se de ignorância córnea ou
má-fé cínica. O espaço que eu tenho no Senado da
República me foi concedido pelos eleitores do Estado
do Paraná. E esse espaço eu ocupo aqui na tribuna
em qualquer momento. Não faz jus essa análise ao
meu comportamento político: eu não negocio na política, eu não troco, eu não compro, eu não vendo. E
eu não votei a favor dos R$545,00 desse salário mínimo da nossa Presidenta Dilma. Eu votei R$560,00
e acho que esse congelamento do salário mínimo foi
um erro da Presidenta, porque ela não tem sequer as
justiﬁcativas do Presidente Lula, da herança maldita
do Governo Fernando Henrique.
Eu acho que é pacíﬁco que a herança do Presidente Lula é uma herança de bonança. A direitona do
Brasil critica a Presidenta Dilma exatamente quando
ela avança nos setores mais importantes do Governo,
como direitos humanos e tudo o mais, e a elogia com
o conservadorismo da política econômica.
Eu não acredito que seja assim. Aliás, eu acessava, há pouco, no plenário do Senado, um blog que
falava da passividade bovina da base governamental.
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Não acho que deva ser assim. Nós precisamos de Parlamentares que deem apoio crítico, inteligente, Parlamentares que proponham mudanças necessárias e
avanços à Presidenta Dilma Rousseff.
Eu acho que o meu comportamento aqui no Senado será assim. Foi para isto que os paranaenses me
deram um mandato de Senador: para apoiar os avanços, para fazer críticas pertinentes e propor mudanças
sempre que isso me parecer necessário.
Então, ﬁca aqui a minha indignação com esse
sujeito que se chama ou assina Luiz Carlos Azedo. Ou
é desinformado ou foi possuído pela ignorância cínica
ou a absurda má-fé. É absolutamente ininteligível essa
tentativa de desconstrução de imagem que eu sofri
nesse jornal que se chama Correio Braziliense.
Agora, ô Azedo, ﬁca para você um aviso: isso já
foi tentado no Paraná durante toda a minha vida política
e não deu certo. Foi com a credibilidade e as posições
que sustentei que me encontro hoje aqui na tribuna
dando-lhe esse necessário puxão de orelhas. Que isso
não se repita, porque, se repetido, não terei os instrumentos que o Franklin Martins, provavelmente, queria
dar a todo cidadão brasileiro, mas, no meu caso, tenho
a tribuna do Senado e vou puxar a orelha do Azedo
tanto quanto necessário, nem que isso me faça, em
determinado momento, arrancá-la da cabeça!
Presidente, tomei conhecimento de que a Câmara
Federal votou um PLV. Senador Dornelles, é interessantíssimo o PLV da Câmara Federal: é um projeto
de conversão àquela medida provisória da Autoridade Olímpica brasileira. O PLV que a Câmara votou é
uma graça! Quando chegou aqui, eu me impressionei
com o tamanho do absurdo e consultei a assessoria
da Liderança do PMDB na Câmara, que me informou
que ele não tinha sido votado na sua integralidade.
Mas foi. E, mesmo que não tivesse sido votado na sua
integralidade, ele já seria um absurdo: estabelece que
a presidência da Autoridade Olímpica terá prerrogativas das quais o Kadaﬁ teria inveja. Por que o presidente da Autoridade Olímpica não pode ser demitido
por quem o nomeou? Ele é inamovível e só pode ser
afastado – é evidente – por um ﬂagrante delito, pela
sua renúncia ou pela sua morte. Kadaﬁ provavelmente
se entusiasmaria com a possibilidade de, saindo do
Governo da Líbia, assumir uma autoridade olímpica
dessa natureza.
Mas os absurdos não param aí, Presidente. Vou
ler algumas coisas extremamente interessantes para
o conhecimento da população brasileira:
Art. 7º Os contratos de concessão de
uso de áreas aeroportuárias para o desenvolvimento de atividades comerciais e de serviços
celebrados até a data de edição desta Lei po-
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derão ser prorrogados até o ﬁnal da realização
dos Jogos Paraolímpicos, independentemente
dos prazos nele previstos.
Ou seja, esse inamovível presidente poderá prorrogar os contratos das concessões comerciais dos
aeroportos do Rio de Janeiro sem consultar a 8.666,
Lei de Licitações, ou qualquer restrição jurídica. É um
absurdo!
Parágrafo único. Com o objetivo de fomentar o aumento da capacidade da infraestrutura aeroportuária para a realização da Copa
do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016, [...]
Portanto, são cinco anos de inamovibilidade, como
se fosse um presidente do Banco Central, inamovível!
Nem o Presidente da República, depois de nomeá-lo,
poderá removê-lo. E essa Autoridade não se submete ao menos ao crivo do Senado da República. Mas a
maracutaia está exposta aqui:
[...] poderá negociar com as concessionárias em atividade o adiantamento de receitas contratuais ou o estabelecimento de novos
valores pela exploração da infraestrutura aeroportuária, bem como a modernização dos estabelecimentos alcançados, dentro do padrão
exigido, oferecendo como contrapartida novos
prazos de duração dos contratos, com vistas a
manter o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro das
concessões.
Sem nenhuma preocupação com o direito e com
a lei!
O meu amigo o Presidente Lula chamaria isso
de maracutaia.
O Poder Executivo Federal regulamentará
o disposto nesta lei.
Fica aqui a minha denúncia. Eu já informei a Liderança da bancada do PMDB e quero tornar público
esse absurdo. Não é possível que tenhamos agora
uma espécie de autarquia, porque essa Autoridade
Olímpica não é mais do que uma autarquia com um
presidente irremovível, com mais poderes do que os
poderes que o povo líbio quer retirar do Kadaﬁ – aliás, de repente, eu imagino se não estão pensando na
possibilidade de aproveitamento do Kadaﬁ se ele vier
a perder o poder na Líbia.
É absolutamente ridículo, é impossível acreditar
que a Câmara Federal tenha votado isso. E especialmente estranho se me aﬁgura a informação que consegui da assessoria da bancada do PMDB na Câmara, segundo a qual esse projeto não teria sido votado
em sua integralidade, mas teria parado no artigo 5º
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porque não teria sido lido. Como veio para o Senado
em sua integralidade? Provavelmente através de um
acordo de Lideranças. Sequer o Plenário da Câmara
tomou conhecimento do que estavam votando? Espero que isso seja liminarmente liquidado no Senado
da República.
E tenho hoje a informação de que os contratos das
concessões dos aeroportos vencem na terça-feira, daí a
urgência da votação no plenário do Senado na própria
terça-feira: um presidente inamovível e uma maracutaia
com os concessionários comerciais do aeroporto, ou
seja, uma situação rigorosamente inadmissível.
Senador Dornelles, nós estamos no regime presidencialista, mas o Congresso Nacional vacilou num
determinado momento entre o presidencialismo e o
parlamentarismo, e nós passamos a ter, na nossa
legislação, algumas concessões parlamentaristas. E
uma delas me parece extremamente nociva para a
autonomia e a independência do Parlamento: é a possibilidade de Ministros de Estado e de Secretários de
Estado nas unidades federadas serem nomeados no
exercício dos seus mandatos e substituídos por seus
suplentes.
Por que eu acho extremamente nociva essa prática? Porque o Ministro ou Secretário de Estado passa
a ter uma subordinação direta e absoluta ao Governador ou ao Presidente da República, e essa é uma
forma de cooptar o Congresso Nacional, porque o
substituto do Ministro votará necessariamente com o
Governo, sob pena de o Ministro nomeado regressar
ao Parlamento e lhe tirar a possibilidade de exercício do
mandato que ele assume como suplente e não como
eleito pela população.
Nesse sentido, apresentarei amanhã uma emenda à Constituição para estabelecer deﬁnitivamente a
proibição de Parlamentares, em todos os níveis da
Administração Pública, do Governo Federal aos Municípios, assumirem secretarias municipais, secretarias
estaduais e ministérios da República. Com isso, acho
que estaremos garantindo a integralidade, a inviolabilidade e a autonomia verdadeira do Congresso Nacional, porque esse sistema de cooptação do Parlamento
através da nomeação de Ministros é um sistema extremamente nocivo, que apenas seria compreensível
se, na verdade, o Parlamento governasse, no regime
parlamentarista.
Dessa forma, ﬁz essas três considerações. A primeira, uma consideração azeda e irritada sobre o tal
do Azedo, que pratica a tentativa de desconstrução da
minha imagem. Em segundo lugar, mostrei ao Senado
e ao Brasil o verdadeiro absurdo que é esse projeto de
conversão da medida provisória da Autoridade Olímpica, e o ﬁz hoje, e não amanhã, quando provavelmente
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será tentada a sua votação, para dar prazo de reﬂexão
aos Srs. Senadores e à sociedade civil brasileira. Em
terceiro lugar, apresentei este projeto de emenda à
Constituição, que levarei ao exame da Mesa e do Senado na terça-feira, com o objetivo de eliminar essa
aberração de Parlamentares assumirem ministérios,
secretarias de Estado e secretarias municipais.
Dessa forma, acredito que, nesta segunda-feira
pela tarde, na presença de poucos, mas extremamente ilustres Senadores, cumpri a minha obrigação de
Senador do Estado do Paraná que não compra, não
vende e não negocia apoio e espaço.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, pela ordem dos oradores
inscritos, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB
de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de ouvir o pronunciamento do ilustre Senador Roberto Requião na parte em que ele se referia
a um artigo incluído na medida provisória que vamos
examinar amanhã por iniciativa do Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados, que prorroga a validade das
concessões aos estabelecimentos comerciais situados
nos nossos aeroportos. S. Exª faz a advertência hoje
para que tenhamos prazo para reﬂetir sobre o assunto até amanhã.
No que me diz respeito, Senador Requião, a minha reﬂexão já está feita e vou apresentar um destaque
para suprimir esse artigo do projeto de conversão que
vamos votar amanhã.
O meu pronunciamento de hoje, Sr. Presidente, é...
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador,
permita-me um ligeiro aparte.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Qual é a sua opinião sobre a inamovibilidade do presidente da Autoridade Olímpica? Sem ser examinado
pelo Congresso, o presidente de uma espécie de autarquia – não sei qual é a verdadeira natureza dessa
Autoridade Olímpica – passa a ser inamovível, não
pode ser demitido nem pelo Presidente da República.
O Kadaﬁ, seguramente, não tem essas prerrogativas
todas...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não tem.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –...
e, mesmo assim, causou a revolta do povo líbio, embora, cá entre nós, a questão da Líbia não seja exatamente o Kadaﬁ e o seu sistema ditatorial, mas o que
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está por trás disso: o petróleo da Líbia. Se não fosse
isso, ele seria tolerado como tantos outros ditadores
do mundo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Espero que nós, na votação de amanhã, também não toleremos essa esdrúxula inamovibilidade.
Sr. Presidente, meu pronunciamento é inspirado
pela leitura da entrevista publicada neste ﬁm de semana pelo jornal Folha de S.Paulo, que ouviu o Ministro
da Fazenda Guido Mantega em suas considerações
sobre a situação atual da nossa economia.
Vou me ater, basicamente, a um tema da política
ﬁscal, que é uma das atribuições desta Casa, o exame
da política ﬁscal do Governo Federal, especialmente
sobre a questão da destinação dos recursos públicos,
que é profundamente reveladora da natureza dos compromissos de classe desse Governo.
A pergunta que se faz é: quem ganha com a destinação que se dá hoje no Brasil aos recursos públicos?
Os ganhos privados, que são transferidos, especialmente pelo Governo Federal, deveriam merecer atenção mais apurada e constante desta Casa ao analisar
as contas públicas.
O Ministro da Fazenda, na entrevista citada, se
vangloriou de termos conseguido beneﬁciar a população como um todo, mais os pobres e menos os banqueiros. “Mas nós beneﬁciamos” – diz o Ministro – “os
pobres e os banqueiros”. Não é uma beleza? Pode ser
uma beleza, depende do ângulo pelo qual se examina
essa questão.
Recentemente, há cerca de três dias, foi publicado
pelo jornal O Globo, um estudo da Economática, que é
uma grande empresa de consultoria que acompanha
os negócios em nosso País.
O estudo citado se refere aos lucros das maiores
corporações do Brasil, com destaque para os bancos.
E esse estudo foi conclusivo. Diz ele: “a era Lula chega ao ﬁm com um recorde na área ﬁnanceira. O lucro
líquido de uma amostra de nove bancos somou, entre
2003 e 2010, corrigido pelo INPC, 199,455. bilhões de
reais. Com isso, o resultado atingido durante a gestão
de Fernando Henrique Cardoso ﬁca, muito, muito atrás
daquilo que foi auferido pelos bancos nos oito anos de
Governo Lula, uma vez que essas mesmas nove instituições, no período de 1995 a 2002, acumularam um
ganho de R$30 bilhões em valores atuais. Ou seja, a
diferença entre os lucros auferidos num período e em
outro, corrigidos pela inﬂação, é de 550%.
A conclusão é óbvia: enquanto o Presidente Lula
propagandeou que havia sido o pai dos pobres, os números evidenciam que ele foi a mãe dos ricos, porque os
bancos nunca antes, neste País, ganharam tanto quan-

FEVEREIRO
2011
Março de 2011

to no seu Governo, e o seu Ministro da Fazenda ainda
vem a público para dizer que isso é uma beleza.
De fato, nunca na história do País, um Governo
que se dizia de esquerda e dos trabalhadores deu
tanto lucro para os bancos. Evidentemente, nunca
imaginei que o PT fosse um Partido revolucionário ou
seu principal líder, Lula, fosse alguém que quisesse
acabar com o assalariado, com o regime de trabalho
assalariado ou com o capitalismo no nosso País. Ele
era e é um sindicalista reformista, um líder político
moderadamente reformista.
Nunca, portanto, me enganei, me iludi quanto
a isso. Tenho pena apenas da jovem militante do PT
que dormiu sonhando com Che Guevara e acordou
nos braços do Delúbio Soares. Mas isso não é o meu
problema. O meu problema é buscar uma explicação
para o fato de que o pai dos pobres seja, de fato, a
mãe dos ricos. E a explicação está na política ﬁscal
do País no Governo Lula, dos juros que são pagos
pelo Governo.
Todos já sabem que, há anos, esses juros são
os maiores do Planeta. No Governo Fernando Henrique, eles eram necessários para estabilizar o Real e
combater as sucessivas crises externas; inclusive a
última das crises que o Governo Fernando Henrique
viveu, que foi aquela provocada pelo temor de pessoas como o ex-Presidente da Fiesp, Mario Amato, de
que os capitalistas retirassem o dinheiro do País se o
Lula chegasse ao Governo. Reﬁro-me ao Presidente
anterior da Fiesp, porque o Presidente atual, todos nós
sabemos, é socialista.
Durante o período Fernando Henrique, houve realmente juros muito altos que se tornaram necessários
para combater e para neutralizar os efeitos das sucessivas crises externas que o nosso País viveu.
Acontece que, comparando os números de um
período e de outro, eu volto a insistir, o lucro dos bancos no Governo Fernando Henrique, no conjunto da
produção nacional, foi 550% inferior àquele que foi
auferido no Governo Lula.
Ora, o que acontece com a massa salarial nesse
período? No Governo Lula ela aumentou de 32.2% da
renda nacional em 2000 para 32.5% em 2006, que é
o último ano em que as contas nacionais foram divulgadas de forma completa pelo IBGE. Ou seja, em seis
anos, em que pese o bom desempenho da economia
e o inegável crescimento do emprego no País, a massa salarial subiu apenas 0,33 pontos do PIB, e o Governo paga de juros o equivalente a quase um quinto
do que todos os trabalhadores ganham com salários
no nosso País.
Se olharmos as transferências, o contraste é ainda maior, pois os benefícios assistenciais, incluindo o

FEVEREIRO 2011
Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Bolsa Família, respondiam por 0.8% do PIB em 2006,
enquanto o produto de todas as rendas da propriedade respondia por 9.54% do PIB, ou seja, o ganho
dos rentistas é quase doze vezes maior do que o ganho dos assalariados e dos programas assistenciais.
Portanto, enquanto o Governo paga migalhas para os
mais pobres, distribui juros fartamente aos mais ricos
e, o pior, ainda se vangloria de que estaria atendendo
a todas as camadas sociais igualmente.
A conclusão é que o Senado Federal deve acompanhar mais de perto essas estatísticas e promover um
debate aberto à sociedade, à academia, para que nós
possamos examinar, de uma maneira mais acurada,
a questão de quem se beneﬁcia com a transferência
de recursos públicos operada pelo Governo em nosso
País, desde os benefícios assistenciais até os juros da
dívida pública.
Ouço o aparte de V. Exª.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senador, só para contribuir com o seu debate.
Estou aqui escutando atentamente as suas colocações,
e é importante a gente fazer uma ressalva de que a
lucratividade dos bancos acompanha a lucratividade, em geral, das empresas brasileiras. Nós tivemos
recentemente o balanço da Petrobras, de empresas
como Banco do Brasil e de empresas privadas também
apresentando alta lucratividade. Talvez o menor lucro
dos bancos no Governo Fernando Henrique tenha se
dado porque as empresas, de forma geral, não eram tão
lucrativas. Aliás, os bancos se destacavam pela lucratividade. E também não tínhamos no Governo do PSDB
o nível de inclusão social que temos hoje no Governo
do Presidente Lula: mais de 30 milhões de pessoas
saíram da linha da miséria; hoje, temos um salário mínimo que realmente dá conta de trazer ao trabalhador
a reposição inﬂacionária, o que nós tínhamos. E nós
não utilizamos, apesar de termos passado por uma
grande crise internacional – a segunda maior da história do mundo –, a política ortodoxa de aumentar juros
para sair de crises. Se o Brasil viveu situações difíceis
é porque em todas as crises internacionais, bastava
ser uma pequenininha na Ásia, tínhamos uma política
restritiva aqui dentro, com altas taxas de juros. Fizemos
o contrário. Em uma crise internacional, baixamos os
juros, aumentamos o crédito e demos condições para
o País se desenvolver. Hoje temos um Brasil melhor
em termos de referência em todas as áreas, seja na
área de lucratividade das empresas, seja do ponto
de vista dos trabalhadores, seja do ponto de vista da
inclusão social. Então, eu queria fazer esse registro,
Senador, porque acho importante, para não parecer
que apenas um setor está se beneﬁciando, quando,
na verdade, temos um histórico de benefícios nesse
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setor que, agora, estamos conseguindo começar a
reverter. Muito obrigada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, ilustre
Senadora.
Estou-me referindo, Senadora, em primeiro lugar,
a valores corrigidos pela inﬂação; qual foi o lucro dos
bancos, especiﬁcamente dos bancos, nos 8 anos do
governo Lula, comparado ao lucro desse mesmo setor, no período Fernando Henrique, e mostrando que
os bancos ganharam, no governo do PT, 550% a mais
do que no governo Fernando Henrique.
Em segundo lugar, eu ﬁz a comparação entre
aquilo que foi a participação dos ganhos ﬁnanceiros
com a participação das rendas vindas dos salários
em nosso País e mostrei que, enquanto os ganhos ﬁnanceiros aumentaram astronomicamente, os ganhos
salariais se mantiveram estagnados. E mais: há hoje,
segundo dados do próprio IPEA, um empobrecimento
e uma precarização grave atingindo os estratos mais
baixos dos assalariados no nosso País.
Mas V. Exª se referiu à crise que nós vivemos em
2008, que foi efetivamente uma grande crise que afetou
todo o mundo e foi, talvez, a maior crise ﬁnanceira que
assolou o mundo nos últimos 80 anos. Evidentemente,
ela encontrou o País melhor estruturado para responder às necessidades oriundas da crise. Em grande
parte, essa melhora das condições brasileiras se deu
a despeito da luta do Partido de V. Exª.
Se tivéssemos adotado aquilo que o Partido de
V. Exª preconizava naquele período, seguramente o
Brasil teria sido levado de roldão por essa crise. Ora,
o partido de V. Exª se opôs a tudo aquilo que permitiu
que tivéssemos fundamentos mais sólidos na nossa
economia, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal até
o regime de metas de inﬂação e de câmbio ﬂutuante, passando pela oposição feroz que o Partido de V.
Exª desencadeou contra a grande reestruturação do
sistema ﬁnanceiro brasileiro, conhecida pelo nome de
Proer. Não nego o mérito do Governo Lula de ter conseguido, naquele momento difícil, fazer uma política
anticíclica – e só conseguiu, aﬁnal, porque tínhamos
possibilidade de fazer uma política econômica. Mas ele
fez uma política anticíclica, isso é meritório. Eu não tiro
o mérito do atual Governo.
O problema que eu gostaria de colocar neste
momento, Senadora, decorre do fato de que, uma vez
superada a crise, o Governo continuou adotando mecanismos anticíclicos, quando o ciclo já havia passado, e, com isso, onerando as nossas contas públicas
desnecessariamente. Eu vou dar apenas um exemplo
que me parece gritante: o nível altíssimo de reservas
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cambiais que o nosso País vem mantendo a um custo
que, até há pouco tempo, era um custo misterioso.
Eu perguntei, na sabatina dos novos dirigentes
do Banco Central, cujos nomes serão submetidos à
apreciação deste Plenário, quanto custa o carregamento das reservas no nosso País, que passaram, em
um ano, de US$200 bilhões para US$300 bilhões. Ou
seja, continua-se acumulando reservas mesmo depois
de passada a crise a que V. Exª se refere, que assolou
o mundo e o nosso País.
Pois bem, esse é um custo pesado cujo montante não foi revelado pelos candidatos a diretores do
Banco Central na audiência pública. Eles, eu não diria
que tergiversaram, mas alegaram inúmeras diﬁculdades técnicas, problemas e tal e coisa, e acabaram não
dizendo qual era o custo. Isso numa sabatina, a qual
V. Exª assistiu, perante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Ora, dois dias depois – dois dias depois! –, o Banco Central publica o seu Balanço de 2010 com um dado
que os candidatos a diretor, naquele momento, não
puderam dizer ao Senado: o custo é de R$27 bilhões,
que é a diferença entre a taxa média de captação de
reais para enxugar a liquidez resultante da conversão
das divisas na nossa moeda, e a taxa de remuneração
da aplicação das nossas divisas no exterior.
Só para lembrar Sras. Senadoras, Srs. Senadores, o aumento do salário mínimo de R$545,00, aprovado por esta Casa e pelo Congresso, e a proposta do
PSDB signiﬁcariam um custo extra de R$17 bilhões.
Ora, a manutenção desse nível de reservas altíssimo
custa ao País R$27 bilhões. Para o bolso de quem vai
essa diferença, esse dinheiro? Vai para o bolso de
quem especula. Eu diria que o termo especulação não
é correto, porque em toda especulação existe sempre
uma margem de risco. Aqui não há risco nenhum. É
risco zero. É ganhar e ganhar.
Então, esse fato da diferença entre aquilo que
custa a manutenção dessas reservas e o rendimento
da aplicação tenderá ﬁcar ainda maior. Embora esses
R$27 bilhões, segundo economistas, sejam um custo
subestimado, esse custo ﬁcará ainda maior se o Copom, nesta semana, vier a aumentar – como tudo indica que o fará – a taxa Selic.
Ora, essa questão, que foi, de alguma forma,
escamoteada na sabatina da qual nós participamos,
precisa ser objeto de uma averiguação séria por parte do Senado, que não deve ser movida por espírito
partidário, mas pelo republicano, que se inclui entre
as competências mais nobres desta Casa, além de
outras questões.
Por exemplo, no mesmo balanço do Banco Central, está dito que teve um lucro de quase R$15 bilhões,
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em 2010, nas suas demais operações normais. No balanço o Banco Central confessa que a origem desse
lucro foi o aumento de receitas de juros recebidas e que
isso, por sua vez, decorreu do grande aumento na carteira de títulos federais mantidos por esse mesmo.
Ora, por que o Banco Central precisa ter tantos
títulos em carteira? São títulos que geram rendimentos para os rentistas, que engordam às custas da dívida pública brasileira. Precisa ter tantos títulos na sua
carteira? Para quê? Por que o Tesouro precisa pagar
tantos juros quando capta recursos no mercado para
pagar ao Banco Central, que gera tanto lucro, que, por
sua vez, deveria devolver ao Tesouro para resgatar dívidas? Será que resgata efetivamente?
Então, essas questões precisam ser melhor analisadas por nós. Da mesma forma, a entrevista citada do Ministro da Fazenda resvala por uma questão
que, no meu entender, deveria receber uma atenção
do Senado. É que, à custa da emissão de títulos da
dívida, o Tesouro vem concedendo, como sabemos,
empréstimos especiais aos bancos oﬁciais, especialmente ao BNDES.
Já se veriﬁcou, na semana retrasada, mais uma
dessas operações em que se camuﬂa, de alguma maneira, o montante da dívida interna.
Agora, instigado pela jornalista que o entrevistou,
as declarações do Ministro da Fazenda se referem a
empréstimos do BNDES a empresas multinacionais,
especialmente telefonia e indústria automobilística.
Ora, vejam o que acontece: o Tesouro capta recursos
a 12%, passa ao BNDES; o BNDES empresta a juros
subsidiados a empresas multinacionais que, ao receberem empréstimos do BNDES, reinvestem não com
seus recursos próprios, mas com os recursos do banco oﬁcial subsidiado por todos nós. E o que faz com a
diferença? Remete lucros para suas matrizes.
Ora, tudo isso são operações que merecem uma
indagação séria por parte do Senado e que mais do que
justiﬁca a criação de uma subcomissão na Comissão
de Assuntos Econômicos para um estudo acurado e
permanente da política ﬁscal do Governo Federal.
Um aparte a V. Exª.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Aproveitando, Senador, que temos aqui um tempo privilegiado
para este debate, eu acho importante fazer algumas
colocações. V. Exª fala dos empréstimos do BNDES e
dos aportes dos Tesouros. Nós também não podemos
nos esquecer de que, no governo do partido de V. Exª,
tivemos grandes ﬁnanciamentos para as privatizações,
aliás, dinheiro que não contribuiu, não ﬁcou aqui no
Brasil para fazer um desenvolvimento econômico que
agregasse valor; as empresas já estavam aqui, e o
Governo incentivou inclusive a privatização também
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oferecendo recursos dessa mesma natureza, embora
recursos mais altos do que os que são praticados hoje.
O que o BNDES faz hoje são investimentos produtivos
que estão melhorando o perﬁl da economia brasileira.
Em relação à questão dos valores para manutenção da
reserva, seria importante também trazer a esta Casa o
comparativo dos dois governos, como V. Exª fez com
os outros quesitos, para saber de fato qual foi o custo também de manutenção das reservas, ainda que
parcas, no Governo do PSDB, porque a diferença na
taxa era muito grande também daquilo que era internalizado e daquilo que era pago. A questão da dívida,
nós temos aí a clareza de que a dívida pública vem
caindo em relação ao Produto Interno Bruto. Quando
o Presidente Lula assumiu, nós tínhamos quase 60%
do PIB comprometido com a dívida; hoje não. Hoje nós
estamos na faixa de 40%. Isso mostra que a política
econômica conduzida pelo Governo do PT está acertada. Não quero tirar aqui o mérito da política econômica conduzida pelo Partido de V. Exª ...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Era só o que faltava.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – ... no
quesito combate à inﬂação, no quesito Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, da maneira como V. Exª está
falando, parece que não houve passado de juros neste
País; que a prática de altas taxas Selic ﬁcaram com
o Governo do Presidente Lula, o que não é verdade.
Nós já tivemos neste País taxa Selic acima de 50%. E,
só para lhe dar um dado, gostaria de deixar registrado
aqui que o lucro da Petrobras foi de R$35,18 bilhões,
o lucro da Vale do Rio Doce foi de R$30 bilhões e, em
terceiro lugar, vem o lucro de um banco, que é o Itaú,
de R$13 bilhões. De 2003 a 2010, a Petrobras teve um
acréscimo na sua lucratividade de 231%, com R$245,9
bilhões. No período de 1995 a 2002, a lucratividade
da Petrobras foi de R$74 bilhões. Então é importante
esclarecer que nós estamos tendo uma lucratividade
muito grande na iniciativa da produção. A questão dos
bancos tem que ser vista à luz desse desenvolvimento
econômico. No período anterior, prevalecia a lucratividade dos bancos. Então, quero deixar registrado aqui,
sem nenhum demérito a essa política, que a política
conduzida com muita responsabilidade pelo Presidente
Lula, pelo Governo do PT e que está sendo continuada
pelo Governo da Presidenta Dilma está fazendo com
que o País alcance indicadores muito bons do ponto de
vista de seu desenvolvimento econômico, mostrando
que é um dos Países mais bem estruturados economicamente das economias emergentes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP) – Obrigado a V. Exª pelo aparte, e obrigado também pelos elogios e pelo reconhecimento que faz dos
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méritos da política econômica implantada neste País pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso e sua equipe,
política essa que o Presidente Lula teve a sensatez de
manter. Imagine, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, se
prevalecesse a linha política que o PT preconizou durante toda a sua existência até chegar ao poder. Imagine o
caos que estaria instalado sobre este País!
Plebiscito sobre a dívida externa, calote, auditoria
sobre a dívida interna, repúdio à responsabilidade ﬁscal,
elogio da inﬂação; enﬁm, esse era o PT de antes do
Governo. Eu quero também, ilustre Senadora, dizer que,
para mim, foi uma boa surpresa a condução da política
econômica pela equipe do Presidente Lula. Positiva,
permitiu que nós tivéssemos 16 anos de fundamentos
sólidos à nossa economia; permitiu que enfrentássemos essa última crise com certa galhardia.
O que estou colocando perante o Plenário desta
Casa, Sr. Presidente, Sras. Senadoras, Srs. Senadores,
é a necessidade de averiguarmos mais de perto determinados componentes da política ﬁscal do Governo
que, evidenciam um caráter de classe de um Governo
que se tornou, hoje, muito mais favorável ao capital do
que ao trabalho, especialmente ao capital ﬁnanceiro.
Não quero dizer que outros setores do capital não tenham lucrado nessa fase de expansão do capitalismo
brasileiro. É claro que lucraram, é claro que se expandiram! Estou procurando mostrar que, desses setores,
quem mais se beneﬁciou foi o capital ﬁnanceiro e se
beneﬁciou em razão de uma política do Governo. Foi
uma política governamental que tem como instrumentos, entre outras coisas, os empréstimos subsidiados
que nem sempre são justiﬁcados pelo imperativo de se
fortalecerem os fundamentos do nosso sistema econômico. Os fundamentos econômicos nacionais, como,
por exemplo, subsidiar a fusão de dois grandes grupos,
a aquisição de um grande frigoríﬁco norte-americano
por um grupo de frigoríﬁcos brasileiros.
Não creio que isso possa ter nenhum impacto
sobre a melhoria das condições de vida e sobre a solidez do nosso futuro econômico.
Referi-me também às operações de ﬁnanciamento
do BNDES a empresas altamente lucrativas que são
empresas automobilísticas ou as empresas de telefonia. A isso estou me referindo.
Chamando a atenção sem nenhum facciosismo
partidário, para a necessidade que tem o Senado de
examinar de perto essas questões porque vejo aí uma
forma perversa de drenagem, de recursos que saem
do bolso dos assalariados das famílias brasileiras e se
dirigem para os rentistas. É no sentido de aprimorar
essa política, corrigindo seus desvios, que chamo a
atenção do Senado para esses fatos.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem os oradores inscritos, concedo
agora a palavra ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio
Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, Senador Eurípedes, Senador
Aloysio, Senadora Gleisi, Sr. Presidente, quero dividir
o meu tempo na tribuna em dois momentos. Confesso
que o primeiro momento é de tristeza, porque venho
falar de três grandes brasileiros, três autoridades da
vida política e cultural do Rio Grande, que perdemos
nesse ﬁm de semana em episódios diferentes.
Estou encaminhando à Mesa, Sr. Presidente,
três requerimentos de voto de pesar. O primeiro pela
morte do ex-Deputado Federal, Floriceno Paixão, meu
companheiro de longas jornadas aqui no Congresso
Nacional desde a Constituinte.
O outro – vou discorrer sobre ele no meu pronunciamento – pela morte de Moacyr Scliar, escritor, homem que lutou sempre contra todo tipo de preconceito
e com quem tive a alegria, também, de conviver.
O terceiro pela morte do ex-Senador Octávio
Cardoso, esposo da minha amiga – eu era amigo dele
também – Senadora Ana Amélia, que também faleceu
nesse ﬁm de semana.
Sr. Presidente, todos nós estamos, ainda, sob
o impacto, repito, da perda de três grandes cidadãos
brasileiros: o escritor Moacyr Scliar, o ex-Senador Octávio Cardoso e o ex-Deputado Federal e Constituinte
Floriceno Paixão.
Talvez, como dizia ainda ontem lá no meu Estado, seja egoísmo da nossa parte não aceitar que eles
tenham ido para outras paragens.
Nós temos. todos, que fazer um esforço para entender que Deus os chamou para a eternidade, porque a sina que verteu do ventre materno foi cumprida
e muito bem.
Tivemos o privilégio, Sr. Presidente, de estar ao
lado deles em muitas passagens da história do nosso
País. Eu dou vivas a isso. Eu posso dizer que me sinto
um privilegiado por ter convivido com os três. Assim eu
digo: eles são exemplo da mais pura cepa, como se fala
no Rio Grande, cepa terrunha sul-riograndense.
Moacyr Scliar nasceu no tradicional bairro Bom
Fim, no dia 28 de março de 1937, em Porto Alegre.
Era ﬁlho de José e Sara Scliar. Em 1963 formou-se em
Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Ainda guri, de calças curtas, iniciou a escrever. O
destino já se aprumava no horizonte. Publicou mais de
70 livros. Encontrava-me sempre com ele nas feiras
do livro lá do meu Rio Grande; eu, com livros do meu
trabalho, como o que comentei aqui outro dia e vou
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comentar um pouquinho hoje, sobre, por exemplo, a
história do salário mínimo, O Rufar dos Tambores,
Pátria Somos Todos e tantos outros.
Enﬁm, publicou mais de 70 livros: contos, crônicas, ensaios, romances e literatura infanto-juvenil. Em
2003 foi eleito, com muita justiça, para a Academia
Brasileira de Letras, tendo recebido antes uma grande
quantidade de prêmios literários, como o Jabuti, em
1988, 1993 e 2009. A Associação Paulista de Críticos de Arte e o Casa de las Americas. Os seus textos
abordam a imigração judaica, no Brasil, mas também
tratam de temas, como socialismo, a Medicina, a vida
da classe média e vários outros assuntos.
O autor já teve obras de sua autoria traduzidas
para doze idiomas. Entre as mais importantes estão os
seus contos e os romances, como O Ciclo das Águas,
O Exército de um Homem Só; O Centauro no Jardim, esse último incluído na lista dos cem melhores
livros de temática judaica dos últimos duzentos anos.
Sr. Presidente, eu tive a alegria de no meu livro,
em que falo de grandes personalidades do Rio Grande, com o título Pátria Somos Todos, que lancei em
2007, fazer justa homenagem a esse grande brasileiro.
Nele eu falo das etnias que formaram a nação brasileira e falo, claro, do Rio Grande, e ﬁz uma homenagem
a ele, Moacyr Scliar.
Moacyr Scliar, Sr. Presidente, descreve assim
sua descendência judaica: Sofri com aqueles que foram perseguidos; morri com aqueles que foram exterminados, mas orgulho-me daqueles que deram suas
contribuições à humanidade, nas artes, na ciência, na
literatura e na política. Grande Moacyr Scliar!
Ele deixa a mulher Judith Vivien Oliven e o ﬁlho
Roberto. Um grande homem. Com certeza, nós todos,
como eu disse, choramos sua perda.
Sr. Presidente, quero também falar aqui de Otávio
Cardoso. O ex-Senador Octávio Cardoso era marido
também da minha amiga, Senadora Ana Amélia Lemos. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1930, na
histórica cidade de Rio Pardo, lá no meu Rio Grande.
Formou-se em Direito pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.
Exerceu a proﬁssão e foi Promotor Público da Comarca de Rio Pardo. Ocupou os cargos de Secretário
Estadual de Economia no Rio Grande, no Governo de
Ildo Meneghetti. Foi Diretor Administrativo da Companhia Riograndense de mineração e Diretor de Recursos
Humanos da Caixa Econômica Federal.
Também foi Vereador em Rio Pardo entre 1950 e
1958; Deputado Estadual entre 1963 e 1971; Deputado
Federal e foi suplente de Nelson Marchezan entre 1974
e 1975; Senador e também suplente de Tarso Dutra
de 1983 a 1987. Lembro eu, Sr. Presidente, que em
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1985 ele teve uma brilhante e decisiva participação na
criação do Banco Meridional do Brasil, que ocupou o
lugar no Banco Sulbrasileiro, que havia sofrido intervenção do Banco Central.
Octávio tinha três ﬁlhas: Ana Luiza, Carmem Dora
e Cristina Maria. Tinha cinco netos e bisnetos e deixou
também a esposa, a nossa Senadora Ana Amélia.
Sr. Presidente, quero falar aqui de improviso sobre uma passagem que tive com o Senador Octávio
na sua residência.
Senador Aloysio, na época, a hoje Senadora Ana
Amélia era meio que, dizíamos na época, embaixadora
do Rio Grande representando o Grupo RBS. A solenidade foi na residência de ambos – do Octávio e da Ana
Amélia –, para homenagear o ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Octávio era um diplomata, um homem que atuava muito nos bastidores. Estávamos em
uma roda eu, ele, o Presidente Fernando Henrique e
a hoje Senadora Ana Amélia. Octávio me perguntou:
“E, daí, Paim, contente com o salário mínimo?” E o
Presidente Fernando Henrique responde: “Claro que
está contente. Acordamos. Agora não é 100 dólares é
100 pains.” E a história dos 100 pains virou notícia na
época, e continuei sempre lutando para que ultrapassasse a barreira dos 100 dólares.
Então, ﬁcam aqui as minhas homenagens, a minha solidariedade à família, à Ana Amélia, pela perda
desse homem público do Rio Grande e do Brasil.
Srª Senadora Gleisi, Sr. Senador Aloysio e Senador Mozarildo, o escritor Moacyr e o ex-Senador
Octávio Cardoso faleceram na madrugada do último
domingo e o ex-Deputado Federal Floriceno Paixão
faleceu na quinta-feira, dia 24.
Falar um pouco de Floriceno Paixão é falar um
pouco da minha trajetória de vida aqui no Parlamento. Floriceno foi a minha bússola aqui no Congresso,
foi o homem por quem eu me guiava, principalmente
tratando dos temas do salário mínimo e dos trabalhadores e aposentados.
Lembro-me de que, quando aqui cheguei, tanto
ele como o ex-Governador Alceu Collares me disseram:
“Paim, daqui para frente, a bola está na marca do pênalti
e você deve dar continuidade a esse trabalho”.
Enﬁm, quero falar de Floriceno Paixão.
Quando Floriceno Paixão completou 90 anos, em
2009, nós ﬁzemos, desta tribuna, uma homenagem a
esse grande homem, grande brasileiro, grande homem
público. Esta Casa aprovou uma moção de aplauso em
reconhecimento a sua história e a sua luta pela igualdade de direitos a todos, com carinho especial com os
aposentados e pensionistas.
Floriceno foi o autor do Projeto de Lei do 13º Salário, em 1962. Foi Deputado Federal por cinco mandatos
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e foi também, comigo, Congressista Constituinte em
1988, junto com o Presidente Lula, logo após, junto,
também, com o ex-Governador Olívio Dutra.
Floriceno Paixão era advogado, autor de diversas
jurídicas e fundador, em Porto Alegre, da Editora Síntese. Sua obra A Previdência Social em Perguntas
e Respostas já passa da 40ª edição, permanecendo,
durante décadas, como referência, e o será eternamente, para todos os que estudam e trabalham sobre
o assunto da previdência.
Nos últimos anos, o Dr. Floriceno, meu amigo,
foi conselheiro editorial da Revista Magister de Direito
Trabalhista e Previdenciário.
Atualmente, conta com o neto Fábio e os ﬁlhos
Ana Maria e Luiz Antônio a frente dessa editora, em
Porto Alegre. Floriceno é também co-autor de diversos
trabalhos junto com o seu pai.
Tive a alegria, como dizia, de ter sido Deputado Federal constituinte ao lado de Floriceno Paixão.
Repito aqui que, naquela época, Floriceno Paixão era
um grande nome da Constituinte, assim como Jorge
Uequed, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula
da Silva, Olívio Dutra, Ulysses Guimarães. São grandes homens que lembro aqui, uns ainda em atividade.
Mas, infelizmente, estou falando aqui de um que perdemos, que é Floriceno Paixão, um quadro do PDT. Sua
atuação foi voltada principalmente para as questões
dos direitos dos trabalhadores e para as questões dos
aposentados e pensionistas.
Em seus discursos, ele sempre demonstrava que
a Previdência Social é superavitária, não é deﬁcitária, o
que acabei aprendendo e quase que repetindo durante
todo o meu período aqui no Parlamento.
Floriceno Paixão me ensinou muitas coisas. Quando cheguei aqui, ele me perguntou: “Paim, você quer
aprovar um projeto?” Eu disse: “Claro que quero, meu
Deputado Federal”. Ele, então, me disse uma frase
que já repeti aqui na Casa: “Fale pouco dele antes de
aprová-lo e só festeje depois de ele estar sancionado”. Porque cada Deputado e cada Senador é quase
uma instituição. Então, fale o necessário para aproválo e fale mais depois que, efetivamente, ele tiver sido
já sancionado.
Foi assim que eu ﬁz com o Estatuto do Idoso,
foi assim que eu ﬁz com a política do salário mínimo,
foi assim que eu ﬁz com o Estatuto da Igualdade Racial, com a questão da pessoa com deﬁciência e com
tantos outros projetos que tive a alegria de partilhar,
muitas vezes, com ele ainda em vida, quando eu ia ao
Rio Grande do Sul.
Digo mais, Sr. Presidente: Floriceno participou
ativamente das ações políticas que envolveram o Governo de Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, de
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1959 a 1963. Com a Campanha da Legalidade, ele
esteve ﬁrme na linha de frente, garantindo a posse
do Presidente João Goulart, em 1961. Ele também
atuou na defesa dos interesses dos trabalhadores no
episódio em que houve intervenção do Banco Sulbrasileiro, em 1985.
Enﬁm, Floriceno era casado com Talita Coutinho
Paixão e pai de Ana Maria, Luiz Antonio, Marco, Beatriz e Berenice Paixão.
Floriceno Paixão, com certeza, é um ícone, um
orgulho de todo o povo gaúcho e brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, entrego a V. Exª, respeitosamente, os três requerimentos sobre os quais
aqui discorri, com voto de pesar pela perda desses
três homens públicos que serão lembrados sempre
por todo o Brasil.
Sr. Presidente, no tempo que ainda me resta, nos
últimos sete minutos, eu não poderia deixar de falar
sobre a votação que tivemos aqui na quarta-feira.
Primeiro, agradeço a todo o povo brasileiro e ao
povo gaúcho, o querido povo gaúcho, pelo carinho com
que fui recebido em razão ao debate da matéria. V. Exª
sabe – eu já disse aqui – que eu recebo em torno de
dez mil e-mails por mês no meu gabinete, todos eles na
linha da conﬁança da minha atuação, parabenizandome por ter, como foi dito ainda esta semana em Porto
Alegre, pelo Ministro Gilberto Carvalho, estado, sim,
com a Presidenta da República.
Ela não me pediu nada em momento algum. Conversamos longamente sobre salário mínimo, aposentados, fator, a questão das pequenas e microempresas,
e eu dizia das minhas preocupações com a questão
dos benefícios dos aposentados, porque não estão
nessa política salarial, Senadora Gleisi Hoffman, os
que ganham mais que o mínimo, e com a questão do
fator. E ela disse: “O que tu estás pensando?” Eu disse:
“Eu queria reabrir esse debate, para nós construirmos
uma alternativa ao fator e uma alternativa a uma política dos aposentados.” Ela disse: “Não. Tranquilamente,
Paim, vamos discutir essa matéria, sem problema nenhum. Vamos votar agora essa questão. Eu chamaria
as centrais, num segundo momento chamo a Cobap
e vamos discutir. Se for possível, vamos construir um
entendimento.”
Então, foi isso que eu passei para o povo gaúcho e para o povo brasileiro. Agradeço muito inclusive
ao Correio Braziliense, que fez uma charge muito bonita, que, naturalmente, os aposentados estão reproduzindo. Na verdade, é uma charge onde se faz uma
pequena homenagem por nós termos reaberto, com
a Presidenta Dilma, o debate de uma política para os
aposentados e também uma política para o salário mínimo. Estamos com essa charge, que vou deixar para
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os Anais da Casa. Nela, quando eu entro na sala da
Presidência, o aposentado diz: “Me ajuda, Painho!”. E
eu digo: “No mínimo, quem resolve é mainha!”, buscando o caminho para o entendimento. Ou seja, a porta
foi aberta e nós estamos aí a construir esse caminho
de entendimento, que é muito bom
Eu ﬁquei feliz, inclusive, com a matéria da revista Veja desse ﬁm de semana, que dá com destaque
que o salário mínimo – esse salário mínimo que nós
aprovamos aqui – é o maior de toda a história. Ultrapassou, inclusive, o da época de Getúlio Vargas, que
foi considerado, para nós todos, uma simbologia. E eu
falo isso com muito carinho, porque meus pais eram
getulistas, brizolistas. E aqui diz a revista Veja que o
salário mínimo, à época de Getúlio Vargas, correspondia a R$536,00 e o atual é um pouco mais, em torno
de R$10,00 a mais: R$545,00.
Essa política nós ajudamos a construir. O que estava em debate aqui não era se iríamos ter cinquenta
centavos a mais ou não para o trabalhador. Eu sempre fui daqueles que dizem que um real é importante,
que cinquenta centavos é importante, mas o debate
de fundo era se iríamos ou não ter uma política salarial
deﬁnitiva, o que foi assegurado, não os R$560,00 que
as centrais até levantaram para o debate. Eu dialoguei
muito com as centrais e elas entenderam. Garantimos
a inﬂação mais o PIB de forma permanente. Só que
eu não queria que fosse por quatro anos, o que falei
também com a Presidente. Ela disse: “Olha, eu garanto, nos quatro anos em que estou no Governo, o que
você está propondo. O Presidente Lula tinha falado
em até 2023. De minha parte, eu mantenho por todo
o período que for necessário enquanto eu estiver na
Presidência”. É claro que não entramos no detalhe de
reeleição ou não reeleição, porque não era o momento
adequado. Mas ela disse: “o Presidente Lula se comprometeu com a ideia até 2023; e eu também tenho
o compromisso com a ideia. Mas, por lei, eu poderia
assegurar pelo período em que estou aqui – e isso
está garantido”.
Ora, Sr. Presidente, se nós temos hoje a melhor
política salarial de todos os tempos – quem diz é a
revista Veja –, percebi que vários economistas, neste
ﬁm de semana, nos jornais que li, fazem o comentário de que essa política não se sustenta, porque ela
poderá criar uma situação que pode impulsionar a inﬂação e de que os micro, pequenos e Prefeitos não
poderão pagar.
Isso eu nem vou discutir, mas estou apenas comentando. Eu tenho certeza absoluta. Eu não ouvi um
micro e pequeno empresário reclamar desse salário
mínimo. Infelizmente, algumas entidades ligadas às
Prefeituras reclamavam antes, quando era US$100, e

FEVEREIRO 2011
Março de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

continuam reclamando que as Prefeituras quebrariam,
agora que é US$322. A revista Veja fala em US$320.
É claro que vão continuar reclamando, mas ninguém
fechou Prefeitura nenhuma devido ao salário mínimo.
Então, estou muito tranquilo. Acho que nós ﬁzemos aqui um debate do mais alto nível. São legítimos
os argumentos que a Oposição usa. São legítimos.
Fazem parte do debate aqui na Casa, como são legítimos também aqueles...
Eu pautei meu debate sobre esse tema – e falei
muito com as centrais e as confederações – no art.
2º, que era exatamente a política salarial. Falei numa
antecipação. Se viesse uma antecipação, melhor. Não
veio a antecipação. Conseguimos assegurar a política permanente e conseguimos assegurar também,
já apontando para o horizonte, que, em 1º de janeiro,
teremos não R$560,00, não R$580,00, não R$600,00,
mas R$620,00, analisando que o PIB está em torno de
8% e que a inﬂação, tudo indica, deve ﬁcar na casa dos
6%. Então, 6% mais 8% são 14%; 14% sobre R$545,00,
o salário deve ir para R$620,00.
Duas preocupações levantei nas conversas que
tive com o Executivo – e percebi esta semana que os
jornais levantavam o tema –, e o Executivo mostrou
sua boa vontade de discutir a matéria, sobre como ﬁca
a situação do aposentado, porque esse não estava
contemplado. Nos números em debate, o aposentado
não estava contemplado. E nós conseguimos, nessa
articulação, incluir o debate do aposentado.
Alguém poderia dizer: “Mas isso é só para 1º de
janeiro”. Mas claro que é para 1º de janeiro, porque o
salário mínimo está deﬁnido, foi praticamente o mesmo percentual. É insigniﬁcante a diferença tanto para o
mínimo quanto para os aposentados. Agora, a grande
questão é discutirmos aqui e construirmos para 1º de
janeiro, quando o salário mínimo for para R$620,00 e
terá 14% mais ou menos de reajuste. E quanto terá o
aposentado? Se não construirmos a política salarial, o
aposentado vai ter em torno 6%, enquanto 14% serão
dados para o reajuste do salário mínimo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) - Então,
essa questão, para mim, é o centro do debate daqui
até janeiro e uma alternativa ao fator previdenciário. Eu
acredito que é possível construir, garantir essa política
salarial. Repito: eu trato da política do salário mínimo há
30 anos: cinco anos como sindicalista e 25 anos como
Parlamentar. Tenho dois livros, conto detalhadamente e
faço justiça a cada situação, em cada período, independentemente de quem era o Presidente da República.
Dialoguei com todos sobre esse tema - com todos - e
relatei aqui da tribuna naquela quarta-feira.
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Agora, quero muito construir uma alternativa,
repito, aos interesses dos milhões de aposentados e
pensionistas e também dos milhões e milhões de brasileiros que sonham em ter uma aposentadoria que
não os discrimine, porque o fator os discrimina, e, para
mim, discriminação é crime hediondo.
E por que falo isso? Essa frase, embora eu repita, é importante. No Legislativo, no Judiciário e no
Executivo, onde o teto chega mais ou menos a R$30
mil, não se aplica o fator, e a idade é de 55 e 60. Para
o trabalhador do Regime Geral da Previdência, que
ganha, no máximo, como teto, R$3,5 mil, que é o teto
da Previdência, devido ao fator, perde a metade do salário; se não quiser perder a metade, ele vai, inclusive
a mulher - que se aposenta no serviço público com 55
anos, no caso dela -, trabalhar até os 65 anos. Não é
justo. Por isso, nós queremos construir uma política
alternativa, já que a questão do salário mínimo está
resolvida.
Eu às vezes digo e repito aqui: calculem se o
salário mínimo no Governo da Presidenta Dilma subir
da mesma foram como subiu no Governo Lula. No Governo Lula, em dólares, multiplicou por quatro: saiu de
US$70 para US$322. Calculem se, no Governo da Dilma, aumentasse quatro vezes; nós poderíamos chegar
a um salário mínimo em torno de US$1 mil!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) - Por isso,
Sr. Presidente, essa questão do salário mínimo, para
quem ganha o salário mínimo, claro que não é a ideal.
Ideal é quando atingirmos o salário mínimo do Dieese, que é de R$2,2 mil, mas ninguém é irresponsável
aqui de querer que o salário mínimo, do dia para a
noite, vá para R$2,2 mil. Contudo, com essa política
de valorização do salário mínimo pela inﬂação mais
o PIB, tenho certeza de que rapidamente nós estaremos com um valor que permita às pessoas viverem
com dignidade.
Claro que temos de nos preparar. Os setores conservadores não gostaram e não gostam dessa política
da inﬂação mais o PIB. Agora, nós aqui vamos pelear
para que ela seja mantida o maior tempo possível.
E alguns dizem, Sr. Presidente: “Não, mas vocês
estão indexando o salário mínimo à inﬂação e ao PIB”.
Estamos indexando, sim. Nunca neguei essa posição
todas as vezes em que discutimos esse tema com o
povo brasileiro. Mas é bom lembrar que os ativos ﬁnanceiros estão todos indexados também pela Medida
Provisória nº 2.074, convertida na Lei nº 10.192, de
2001, arts. 2, 3 e 4, que são medidas complementares
ainda ao Plano Real. Se os ativos ﬁnanceiros estão
indexados, não há por que o salário mínimo não ﬁcar
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indexado pelo menos à inﬂação e ao crescimento da
economia, que é o PIB.
Enﬁm, Sr. Presidente, agradeço muito o carinho
que recebi do povo gaúcho quando cheguei a Porto
Alegre. Agradeço de antemão ao povo do Rio de Janeiro. Vou ser homenageado lá no dia 4, quando faremos
uma grande caminhada no Rio de Janeiro, fortalecendo a política do salário mínimo, mas já apontando o
debate que vamos fazer, que será do mais alto nível,
sobre a questão da valorização dos benefícios dos aposentados que ganham mais do que o salário mínimo e
também criando uma alternativa ao fator.
Gostaria de dizer também que estarei em Santa
Catarina, no dia 10 de abril, e em Cuiabá, no ﬁm agora
do mês de março, com o mesmo objetivo.
Obrigado a todos!
Obrigado, Presidente!
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senador Paulo Paim, pelo
discurso.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 135, DE 2011
Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar pelo
falecimento de Humberto Floriceno Paixão.
O ex-deputado federal Floriceno Paixão morreu
nesta quinta-feira (24-2), em Porto Alegre, aos 91 anos,
vítima de doença neurológica degenerativa. Filiado ao
PDT, Paixão foi deputado constituinte e autor do projeto
de lei que institui o décimo terceiro salário em 1962, que
foi sancionado pelo presidente João Belchior Marques
Goulart, sem dúvida uma das maiores conquistas dos
trabalhadores brasileiros. O corpo de Floriceno Paixão
será velado no Crematório Metropolitano São José e
a cerimônia de cremação acontece às 20h.
Sua atuação no parlamento Foi voltada principalmente para as questões previdenciárias e trabalhistas.
Tive a honra de estar ao seu lado durante os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte de 1988, ali que
aprendi a respeitá-lo ainda mais pelo seu caráter, sua
honra e seu espírito de justiça social. Esta é sem dúvida uma perda irreparável para o trabalhador brasileiro,
pela luta, histórica e simbologia deste grande brasileiro,
que conta e contará com meu apreço.
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Para tanto gostaríamos que esse voto de pesar
fosse enviado para o endereço, a saber: Rua Félix da
Cunha, 311 – CEP 90570-001 – Porto Alegre – RS.
Sala das Sessões, _ Senador Paulo Paim.
REQUERIMENTO Nº 136, DE 2011
Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, Requeiro voto de pesar
pelo falecimento de Moacyr Jaime Scliar.
O escritor gaúcho Moacyr Scliar, 73 anos, morreu na madrugada deste domingo dia (27) de fevereiro
no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, por falência
múltipla de órgãos devido às conseqüências de um
acidente vascular cerebral (AVC).
Moacyr Jaime Sclair nasceu em Porto Alegre
(RS), no Bom Fim, bairro que até hoje reúne a comunidade judaica, a 23 de março de 1937, ﬁlho de José
e Sara Sclair. Sua mãe, professora primária, foi que
o alfabetizou. Cursou, a partir de 1943, a Escola de
Educação e Cultura, daquela cidade, conhecida como
Colégio Lídiche. Transferiu-se, em 1948, para o Colégio
Rosário, uma escola católica
Em 1955, passou a cursar a faculdade de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
em Porto Alegre (RS), onde se formou em 1962. Em
1963, inicia sua vida como médico, fazendo residência
em clínica médica. Trabalhou junto ao Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU),
daquela capital.
Publica seu primeiro livro, “Histórias de um Médico em Formação”, em 1962. A partir daí, não parou
mais de 67 livros abrangendo o romance, a crônica, o
conto, a literatura infantil, o ensaio, pelos quais recebeu
inúmeros prêmios literários. Sua obra é marcada pelo
ﬂerte com o imaginário fantástico e pela investigação
da tradição judaico-cristã. Algumas delas foram publicadas na Inglaterra, Rússia, República Tcheca, Eslováquia, Suécia, Noruega, França, Alemanha, Israel,
Estados Unidos, Holanda e Espanha e em Portugal,
entre outros países.
Em 1968, publica o livro de contos “O Carnaval
dos Animais”, que o autor considera de fato sua primeira obra. Especializa-se no campo da saúde pública como médico sanitarista. Inicia os trabalhos nessa
área em 1969.
Em 1970, frequenta curso de pós-graduação em
medicina em Israel, sendo aprovado. Posteriormente,
torna-se doutor em Ciências pela Escola Nacional de
Saúde Pública. A convite, torna-se professor visitante
na Brown University (Departament of Portuguese and
Brazilian Studies), em 1993, e na Universidade do Texas, em Austin.
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Colabora com diversos dos principais meios de
comunicação da mídia impressa Folha de S.Paulo e
Zero Hora. Alguns de seus textos foram adaptados
para o cinema, teatro e tevê.
Nos anos de 1993 e 1997, vai aos EUA, como
professor visitante no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown University.
Em 31 de julho de 2003 foi eleito, por 35 dos 36
acadêmicos com direito a voto, para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira nº 31, ocupada até março
de 2003, por Geraldo França de Lima. Tomou posse
em 22 de outubro daquele ano, sendo recebido pelo
poeta gaúcho Carlos Nejar.
Publicou mais de 70 livros de diversos gêneros
literários – entre eles os romances O Exército de um
homem só, A estranha nação de Rafael Mendes e
O centauro no jardim Scliar ganhou três vezes o Premio Jabuti – a mais recente, em 2009, com o romance
Manual da paixão solitária.
Fiz uma homenagem a Moacir Scliar e o povo
judeu no meu livro Pátria Somos todos. Moacir Scliar
descreve assim a sua descendência judaica: “Sofri com
aqueles que foram perseguidos, morri com aqueles
que foram exterminados, mas orgulho-me daqueles
que deram a sua contribuição à humanidade nas artes, nas ciências, na literatura, na política. Não acredito
que alguém possa ser indiferente a seu judaísmo, nem
mesmo um País como o Brasil, em que identidades,
frequentemente se desfazem naquilo que é chamado
de geléia geral. A marca judaica pode tornar-se tênue,
mas não se desfaz.”
Moacir Scliar deixa a mulher, Judith Vivian Oliven
e o ﬁlho Roberto.
Para tanto, gostaria que o presente voto fosse
enviado para Rua Santa Cecília, 2001, apartamento
901 – Porto Alegre – RS – CEP 90420-041
Sala das Sessões,

REQUERIMENTO Nº 137, DE 2011
Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, Requeiro voto de pesar
pelo falecimento de Octávio Omar Cardoso.
Casado com a senadora Ana Amélia Lemos, o
ex-senador Octávio Omar Cardoso de 80 anos sentiuse mal no sábado à noite, em casa. Levado ao Hospital
Santa Helena, acabou não resistindo e morreu por volta
das 2h, vítima de complicações cardíacas.
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Filho do agricultor Antônio Cardoso e da dona de
casa Ema Weber Cardoso, ele nasceu em Rio Pardo,
onde se elegeu vereador por dois mandatos. Depois,
tornou-se promotor de Justiça e foi secretário de Economia no governo do Meneghetti. Em Brasília, atuou
na Caixa Federal.
Octávio foi deputado estadual (1963-1967 e 19671971), deputado federal suplente (com breve mandato em 1975) e senador (1983 a 1987). À época, era
suplente do senador biônico Tarso Dutra, assumindo
o cargo após a morte do titular. Foi ﬁliado ao Partido
Libertador, à Arena e ao PDS (hoje PP). Em 1987,
aposentou-se como procurador de Justiça.
– Octávio era pessoa de caráter, de carreira retilínea, íntegra, sem desvios – aﬁrma Lauro Pereira
Guimarães, ex-procurador-geral de Justiça.
No microblog Twitter, Ana Amélia publicou ontem
mensagem de pesar: ”Perdi o amor da minha vida!
Quem já sofreu essa perda entende a minha dor” Octávio foi tudo: paixão, afeto, amoroso, conselheiro e
divertido”.
Octávio tinha três ﬁlhas, Ana Luiza, 54 anos, Carmem Dora, 50, e Cristina Maria, 45, todas do primeiro
casamento, cinco netos e um bisneto.
Para tanto gostaria que o presente voto fosse enviado para a SHIN QI 8 conjunto 8 cada 5 Lago Norte
Brasília – DF – CEP 71520-280.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência encaminhará os votos
de pesar solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Com a palavra, pelo tempo regimental, a Senadora Gleisi, do PT do Paraná.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Paim,
Senador Aloysio, Senador Mozarildo, hoje eu quero
falar aqui de um assunto que é muito importante ao
nosso Estado do Paraná e também ao nosso Brasil.
Quero falar aqui das relações do Brasil com o Paraguai. Meu Estado, o Estado do Paraná, tem fronteira
com o Paraguai, sendo essa fronteira a mais populosa do Brasil.
No ﬁnal de semana passado, eu tive a oportunidade de reunir-me com representantes das instituições brasileiras e paraguaias, agricultores, lideranças
políticas e colaboradores diplomáticos dos dois países
para discutir aspectos ligados ao processo de integração Brasil-Paraguai. A reunião ocorreu na Ciudad Del
Este e recebeu o nome de “Brasil-Paraguai: Caminhos
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para Maior Integração.” O encontro teve a participação
do Subsecretário-Geral da América do Sul do Itamaraty, Embaixador Antonio Simões; do Embaixador do
Brasil no Paraguai, Dr. Eduardo dos Santos; do cônsulgeral do Brasil em Ciudad Del Leste, Flavio Roberto
Bonzanini, dos diretores-gerais da Itaipu (Brasil e Paraguai) e também de representantes do Governo do
Estado do Paraná.
Trata-se de pôr em prática uma visão estratégica
da política externa brasileira – que vem fazendo um
belo trabalho, por meio do Itamaraty – de fortalecimento
das relações com os nossos países vizinhos.
Em 2011, o Tratado de Assunção, que criou o
Mercosul, completará vinte anos. E, embora ainda haja
resistência e pessimismo por parte de alguns setores
da sociedade brasileira, entendo que o futuro do bloco
é promissor e deve merecer do Governo e do Congresso Nacional cada vez mais atenção.
A ideia de efetiva integração do continente sulamericano permanece como grande desaﬁo para os
governos locais. E o Brasil, como maior país da região,
tem grande responsabilidade nesse processo.
Como dizia John Kennedy, é perigoso ser rico
num mundo de pobres, e nesse contexto é essencial
para o nosso País viabilizar o desenvolvimento das
economias menos desenvolvidas e mais enfraquecidas
da nossa região. E não se trata aqui de caridade ou
coisa similar. Trata-se de solidariedade, mas também
da necessidade de procurar expandir as fronteiras das
empresas brasileiras.
O Paraguai é talvez o maior exemplo de país irmão cuja relação com o Brasil já é muito expressiva,
tanto do ponto de vista econômico quanto cultural, e
cujo futuro poderá ser muito melhor a depender da
nossa atuação.
Não esqueçamos, Srs. Senadores, que se trata
da segunda maior comunidade de brasileiros vivendo
fora do País, atrás apenas dos Estados Unidos; uma
região cuja importância geopolítica é reconhecida
mundialmente, como é o caso da chamada Tríplice
Fronteira. E o acompanhamento de todas as situações
envolvendo aquela região corresponde a um compromisso de campanha assumido, que buscarei honrar
permanentemente neste Senado.
A reunião realizada no Consulado do Brasil em
Ciudad Del Leste é justamente o início desse processo – na verdade, em muitos casos, a continuação de
estratégias que já vinham sendo aplicadas e cuja intenção é ampliar.
Dentre os pontos discutidos, destaco a ampliação das políticas de integração regional, abordando
cidadania, investimentos agrícolas, controle migratório,
entre outros assuntos.
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O Governo brasileiro tem interesse em aprimorar
programas já existentes e fazer novos investimentos
com recursos especíﬁcos para a Tríplice Fronteira.
Um dos trabalhos que considero essencial ampliar foi iniciado quando ainda era diretora ﬁnanceira na
Usina de Itaipu. Trata-se do Grupo de Trabalho Saúde
na Fronteira, que atualmente serve de referência ao
Governo brasileiro e, por conseqüência, ao Ministério
da Saúde para fazer programas nas demais áreas de
fronteiras brasileiras.
A ideia é que a gente tenha um investimento maior
na saúde de fronteira. Têm sido viabilizados acordos
cooperativos com o Paraguai para que seja implantado
um sistema semelhante; o programa hoje envolve 31
Municípios brasileiros, 7 paraguaios e um município
argentino, e pelo menos um milhão de pessoas.
O sistema tem sido bem sucedido, com resultados positivos em ações como a vacinação conjunta e
o combate à dengue, por exemplo, e outras ações que
contribuíram, inclusive, para tornar o Hospital de Foz
(Hospital Ministro Costa Cavalcanti) uma referência
regional, além de terem produzido a erradicação da
pólio e da raiva na região.
Diante desse sucesso, vemos a capacidade de
aprimorar o que vem sendo feito pelo Grupo de Trabalho Saúde na Fronteira e de torná-lo mais abrangente e eﬁcaz.
Com a parceria, será possível oferecer serviços
em ambos os países, em ambas as margens. E um
dos primeiros serviços que gostaríamos de ver concretizados é o Sistema de Informação de Saúde na
fronteira, a instalação do SIS Fronteira nos Municípios
paraguaios.
Queremos também aqui falar da importância das
relações no sentido de reconhecer os brasileiros que
vivem no Paraguai. O Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores está fazendo um trabalho junto com o
governo paraguaio, que são as chamadas Jornadas de
Documentação, para oferecer aos cidadãos brasileiros
que moram no Paraguai a confecção de carteiras de
identidade, carteiras de trabalho, além de atendimentos em várias áreas, que incluem a área de saúde,
orientações, noções de prevenção e orientações na
área econômica.
Outra ação fundamental para o Paraguai corresponde à construção da linha de transmissão que levará
ao interior do país a energia produzida em Itaipu. Um
investimento de US$400 milhões, que será construído
pela Usina Binacional, mas cujo ﬁnanciamento se dará
através do Focem, um fundo para o desenvolvimento
dos países do Mercosul. A linha será paga em três anos,
e a obra está prevista para dezembro de 2012.
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Aqui, convém destacar a oportunidade de levarmos mais empresas brasileiras para o Paraguai, aﬁnal,
haverá abundância na oferta de energia distribuída
pelo país. É uma possibilidade muito interessante de
longo prazo para as várias empresas, principalmente
paranaenses, se lá quiserem se instalar.
Também ﬁcou acordada – o que considero de
grande importância, Senador Mozarildo – a instalação
de um grupo de trabalho formado por cooperativas de
agricultores estabelecidas no Paraguai, cuja maioria é
originária do Brasil, e representantes do Governo brasileiro e do Banco do Brasil, para estudarem linhas de
crédito especíﬁcas para a produção naquele país por
agricultores brasileiros, além do desenvolvimento de
canais de assistência técnica. Isso é muito importante.
Além disso, é muito importante aprovarmos aqui
também, no Congresso Nacional, com a maior brevidade possível, o Projeto de Decreto Legislativo nº
2.600, de 2010, em tramitação na Câmara dos Deputados, que aprova o texto das Notas Reversais entre
os governos do Brasil e do Paraguai, sobre as bases
do Tratado de Itaipu.
Em síntese, trata-se de corrigir os valores da energia cedida pelo Paraguai ao Brasil, dos atuais US$120
milhões anuais para US$360 milhões, o que ajudará
muito a economia paraguaia, cujo potencial de crescimento é expressivo, e que, com certeza, será muito positivo para o Brasil. Em 2010, o Paraguai cresceu 14%,
sendo grande parte devido à produção de soja e carne,
realizada em sua maioria por agricultores brasileiros.
Eu concluo...
Pois não, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Gleisi, eu gostaria, aproveitando o pronunciamento
de V. Exª, que fala da fronteira com o Paraguai, dizer
que nós temos aqui uma Subcomissão Permanente da
Amazônia e da Faixa de Fronteira. Entendo que deveríamos abordar várias questões com relação a essa
faixa de fronteira, desde a discussão do tamanho dessa faixa, não em extensão, mas no tamanho que vai
da linha de fronteira para dentro do País, que são de
150 quilômetros, o que consta da nossa Constituição
promulgada em 1988. Já existem projetos reduzindo
o tamanho dessa faixa, já que ela é limitadora de uma
série de ações nessa faixa. Por outro lado, se existem
limitações, não existe nenhum tipo de incentivo para
Municípios nessa faixa, até para que o intercâmbio entre os países seja feito de maneira mais segura e mais
benéﬁca para ambos os lados. E espero contar com V.
Exª nessa discussão. Nós pretendemos conduzir esse
debate de forma que nós tenhamos – assim como não
há para a Amazônia, também não existe para a faixa
de fronteira – uma política nacional, um plano nacional

Terça-feira 1º

107

05247

de efetiva valorização das populações que vivem lá,
mas que, ao mesmo tempo, seja benéﬁco para todo o
País. Portanto, quero parabenizá-la pelo tema e apelar
para que nós possamos trabalhar juntos nessa questão
da faixa de fronteira brasileira.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Com certeza, Senador Mozarildo, gostaria muito de integrar esse grupo de trabalho, essa frente parlamentar,
porque para nós a questão da fronteira é muito importante, é uma fronteira, como eu disse, muito populosa
e que tem uma inﬂuência muito grande para o Estado
do Paraná e para o Brasil.
Como bem disse V. Exª, quem vive na fronteira
tem uma realidade diferente. É impossível se separarem os países – principalmente em se tratando de
uma fronteira seca –, os relacionamentos, a interação...
Portanto, concordo com V. Exª, precisamos de uma
política, de um plano de desenvolvimento sustentável
e abrangente para as nossas fronteiras.
Concluo este assunto chamando a atenção da
Casa para a importância do processo de integração
sul-americana para os interesses do Brasil, em especial aqui nesse caso Brasil-Paraguai. Não se trata
de bondades ou concessões, mas de uma política de
fortalecimento e desenvolvimento de todas as economias no continente. Não nos interessa desenvolver
a economia brasileira cercada por economias enfraquecidas. Ao contrário, como maior nação da região,
temos que oferecer uma perspectiva de futuro para
nossos irmãos, sob pena de vermos a nossa presença
regional diminuída ou dividida com outros países que
estão ávidos por novos parceiros. Estejamos atentos
a essa realidade.
Eu queria agradecer a atenção para este assunto e aproveitar, Sr. Presidente, o tempo que me resta
para fazer comentário sobre dois assuntos que me são
muito caros: a proteção da infância e da adolescência
e os direitos da mulheres.
Em relação à proteção da infância e da adolescência, quero aqui parabenizar a nossa Ministra Maria
do Rosário, Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, pela discussão do Plano Nacional pela Primeira
Infância. Na quarta-feira, dia 23, a Ministra recebeu um
grupo da Rede Nacional Primeira Infância, conjunto de
96 organizações da sociedade civil, do Governo, do
setor privado, de outras redes e organizações multilaterais que atuam na promoção da infância no País.
O grupo foi apresentado pela Secretária Executiva. A Secretária Nacional de Promoção dos Direitos
da Criança e do Adolescente também participou da
audiência ao lado da Ministra.
Um dos temas tratados no encontro foram os encaminhamentos para o Plano Nacional pela Primeira
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Infância, lançado em dezembro de 2010. O marco ﬁnal desse plano é o ano do bicentenário da Independência do Brasil, cuja celebração ﬁcará mais digna
e honrosa se pudermos estampar um panorama de
vida e de desenvolvimento mais justo para todas as
nossas crianças.
Eu queria também parabenizar a Secretaria de
Direitos Humanos pelo lançamento da campanha deste
ano “Tem coisas que não dá para ﬁngir que não vê”.
É uma campanha muito importante que será lançada
no Carnaval, que traz à luz exatamente as questões
da exploração sexual de crianças e de adolescentes
e também da violência.
Não é que o Carnaval tenha vínculo com a violência, mas é que as nossas festas nacionais, como
diz a nossa Ministra, são o momento de maior vulnerabilidade. A principal tarefa é chamarmos a atenção
da sociedade.
O mais importante é que essa campanha vai se
estender, segundo a Ministra, por todo o ano. O objetivo da campanha “Tem coisas que não dá para ﬁngir
que não vê” é divulgar o número 100, que é gratuito.
Quem liga não precisa se identiﬁcar para denunciar
ações sejam de exploração sexual, sejam de abuso
ou de violência contra as nossas crianças e nossos
adolescentes.
Aliás, já estou preparando e estudando um projeto de resolução para esta Casa, para que o Senado da
República possa fazer parte dessas campanhas institucionais, campanhas importantes de esclarecimento da
população que podem ajudar muito que a gente combata
esse tipo de crime contra as nossas crianças, adolescentes e também contra as nossas mulheres.
E eu gostaria também aqui de abordar um outro
assunto publicado pela imprensa, nesta semana, e que
chama muito a atenção.
Uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo e pelo Sesc, que ouviu 2.365 mulheres, aponta que
27% dessas mulheres ouvidas sofreram maus-tratos
durante o parto, sejam verbais, sejam até mesmo físicos. As agressões chegam também ao sistema de
saúde privado, onde 17% declararam terem sido vítimas de grosseria.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, em um momento
que deveria ser extremamente calmo e tranquilo, com
um serviço humanizado, essas mulheres são tratadas
como se não pudessem chorar ou gritar pelas dores
do parto. E, convenhamos, mesmo quem não passou
por um trabalho de parto certamente já ouviu falar sobre quão sensíveis ﬁcam as mães nesse momento e
quão fortes são as dores da contração.
Entre as frases mais ouvidas, como destaca hoje
o Editorial da Folha de S.Paulo, está aquela: “Na hora

FEVEREIRO
2011
Março de 2011

de fazer não chorou, por que está chorando agora?”
E 14% de quem faz a queixa diz que ouviu essa frase. Das entrevistadas, seis sofreram ameaças como:
“Se gritar, eu paro agora e não atendo mais!” Alguns
abusos não se limitaram a palavras e ganharam força
de atos, diz ainda o mesmo Editorial. Um décimo das
entrevistadas que tiveram ﬁlhos na rede pública relataram exames dolorosos, presumivelmente realizados
com rudeza; outro tanto teve meios de alívio para dor
negados ou não oferecidos.
Não dá aqui também para simplesmente julgar
os proﬁssionais que participaram de situações como
essas. Com certeza, são proﬁssionais que recebem
uma carga de trabalho muito grande e que também
não estão preparados para atender de maneira humanizada. Precisamos urgentemente ampliar o plano de
trabalho, o programa que tem o Ministério da Saúde
sobre a humanização nos atendimentos hospitalares.
Não podemos mais deparar com notícias como essas.
Nós temos de cuidar das pessoas. Nesta sociedade,
temos de cuidar uns dos outros, principalmente numa
situação hospitalar.
Então, quero deixar aqui o registro. Amanhã, iniciamos o mês de março, mês em que se comemora o
Dia Internacional da Mulher. Eu espero que situações
como essa, assim como a mortalidade materna e a
violência doméstica, ﬁquem cada vez mais no passado. Que possamos iniciar o mês de março sempre
falando, neste plenário, dos sucessos e dos avanços
obtidos pelas mulheres, que realmente são muitos, mas
questões como essa ainda deixam muito a desejar e
enfeiam a nossa sociedade.
Portanto, Sr. Presidente, que possamos sempre
fazer uma reﬂexão sobre a nossa responsabilidade e
a responsabilidade do Poder Público de melhorarmos,
cada vez mais, os serviços de atendimento às pessoas neste País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora, pelo pronunciamento de V. Exª.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 138, DE 2011
(Do Senador Pedro Simon e
da Senadora Gleise Hoffemen)
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de
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profundo Pesar pelo falecimento do médico e escritor
gaúcho Moacyr Jaime Scliar.
Justiﬁcação
O escritor, médico, professor e membro da Academia Brasileira de Letras Moacyr, Jaime Scliar nasceu em Porto Alegre, no bairro Bom Fim, em 23 de
março de 1937, Filho do casal de imigrantes José e
Sara Scliar, professora é responsável pela sua alfabetização. Em 1965, casou-se com Judith Vivien Oliven
Scliar atribuía sua paixão pela literatura à habilidade
do pai, que convidara em “exímio narrador”.
Formou-se em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especializou-se em saúde
pública, autuando como médico sanitarista. Em 1970,
fez pós-graduação em Israel e depois fez doutorado
em Ciências pela Escola Nacional de Saúde Pública.
Lecionou medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Foi professor visitante
no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown University, nos Estados Unidos e na
Universidade do Texas, em Austin.
Scliar não teve sua atuação restrita a área médica, em 1962, ela nos presenteia com o seu primeiro
livro Histórias de um Médico em Formação.
Desde então, não parou mais de escrever e, principalmente, engrandecer a literatura brasileira, dando
vida e graça as palavras. Em entrevista ao Correio
Brasiliense, disse “escrevo porque eu gosto. É uma
coisa que acompanha desde a infância.
Sempre gostei de ler. Era ﬁlho de uma professora e, por ser leitor comecei a escrever. Mas também
tinha nisso o prazer de contar histórias. Meu pai, um
Imigrante era um grande contador de histórias e me
transmitiu esse prazer. Essa coisa de contar histórias,
de pensar sobre a condição humana e mexer com as
palavras, jogar com as palavras, resulta para os escritores um prazer imbatível. Escrevo pelo prazer. Não
tenho nenhuma obrigação de escrever, não preciso,
porque minha proﬁssão é de médico, mas escrevo porque tenho prazer e publico porque acredito ﬁrmemente
que se o escritor escrever com prazer e emoção o leitor
certamente lerá com prazer e emoção”.
Suas obras versam, entre diversos assuntos,
sobre o socialismo, a imigração judaica no Brasil, a
classe média e a medicina.
Dois ﬁlmes foram adaptação de duas obras de
Scliar, “Caminho dos Sonhos” (do livro “Um sonho no
Caroço do Abacate”) e “Sonhos Tropicais”.
Autor de cerca de 70 livros, muitos traduzidos
em diversos idiomas, colunista, ensaísta e novelista.
Scliar ganhou diversos prêmios literários. Em 2003, foi
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eleito para a Academia Brasileira de Letras, na cadeira
de número 31.
Moacyr Scliar faleceu na madrugada de domingo,
vítima de um AVC, no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, onde estava internado desde o dia 17 de janeiro. A minha saudade, o carinho dos gaúchos e de
todos os brasileiros.
Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2011.

REQUERIMENTO Nº 139, DE 2011
(Do Senador Pedro Simon
e da Senadora Gleisi Hoffman)
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Alta de Voto de
profundo Pesar pelo falecimento do ex-senador gaúcho
Octávio Omar Cardoso, ocorrido no dia de ontem.
Justiﬁcação
Advogado, formado pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, o ex-senador Octávio Omar Cardoso foi promotor de Justiça, Secretário de Economia no
governo de Ildo Meneghetti, Diretor Administrativo da
Companhia Riograndense de Mineração e Diretor de
Recursos Humanos da Caixa Econômica Federal.
Casado com a senadora Ana Amélia Lemos,
Octávio Cardoso teve uma longa vida pública, iniciada como vereador na sua cidade natal Rio Pardo, no
Rio Grande do Sul. Eleito deputado estadual em 1963,
cumpriu dois mandatos na Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul. Foi deputado federal suplente em
1975, e, em 1983, na suplência do Senador Tarso Dutra, assumiu o mandato no Senado, com o falecimento
do titular. Ocupou ainda diversos cargos públicos e se
destacou por uma contribuição importante ao Rio Grande do Sul, apoiando a criação do Banco Meridional do
Brasil. Sua dedicação ao trabalho, ao seu estado natal
e ao Brasil, justiﬁcam plenamente a homenagem.
Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2011. – Senador Pedro Simon e bocópia.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Os requerimentos lidos vão à publicação.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Um minutinho, Senador.
Eu gostaria também de determinar a publicação
da matéria solicitada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti. Tal matéria foi publicada no jornal O Estado de
S.Paulo e pede a regulamentação da mídia brasileira.
Esta matéria será publicada, Sr. Senador Mozarildo, da mesma forma que serão publicados os
requerimentos do Senador Pedro Simon e da Senadora Gleisi.
V. Exª tem a palavra pela ordem, Senador Aloysio
Nunes. Em seguida, o Senador Mozarildo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu peço a V. Exª que associe também a
Bancada do PSDB aos votos de pesar propostos pela
Senadora Gleisi e pelo Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será cumprido, Sr. Senador, de acordo
com o Regimento.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu queria fazer uma comunicação à Casa. Eu acabei
de receber, por telefone, a notícia de que uma importante rodovia no meu Estado, a BR-210, foi interditada
pelos moradores daquela região, que ﬁca no sul do
Estado, em face da situação intrafegável em que se
encontra com as primeiras chuvas que caem naquela
rodovia. Eles me pedem, inclusive, para requerer – e
vou fazê-lo – ao Ministro dos Transportes providências
para investigar, porque, há uma década, vem sendo
investido dinheiro naquela rodovia, mas todo ano é a
mesma história. Não é possível que tanto dinheiro seja
gasto e a população pague um preço tão alto!
Então, ao fazer este registro, quero dizer que
vou encaminhar pedido de providências ao Ministro
dos Transportes.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Será registrado, Senador.
V. Exª, Senadora Gleisi, pode assumir a Presidência? (Pausa.)
O Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Srª Gleisi Hoffmann.
A SRA. PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Concedo a palavra ao Senador Wilson
Santiago, do PMDB da Paraíba.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Srª Presidenta Senadora Gleisi, Sr. Senador Moza-
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rildo, Sr. Senador Aloysio Nunes Ferreira, ex-Senador
Eurípedes, senhores proﬁssionais da imprensa que
cobrem esta Casa e levam ao conhecimento do País
tudo aquilo que interessa a todos nós brasileiros, o
Ministério da Justiça lançou, na quinta-feira passada,
o chamado “Mapa da Violência 2011 – Os Jovens do
Brasil”.
Esse mapa foi elaborado pelo Instituto Sangari e
apresenta uma amostragem da violência nos estados
e municípios brasileiros. Infelizmente, o que pudemos
ver nesse mapa foi o crescimento de mortes violentas
entre os jovens no Brasil.
De acordo com os dados apresentados, Srª Presidenta e Srs. Senadores, as taxas de violência nas regiões Norte e Nordeste aumentaram signiﬁcativamente.
Estados que tradicionalmente apresentavam números
baixos, com padrões de países desenvolvidos, viram,
nesses dez anos, disparar a violência.
Esse é o caso do meu estado, a Paraíba, Srª
Presidenta, que em 1998, segundo dados fornecidos
pelo próprio Ministério da Justiça, tinha índice de 13,5
homicídios para cada cem mil habitantes e viu mais do
que dobrar esse índice, chegando, no ano passado, a
27,3 para cada cem mil habitantes.
A capital, João Pessoa, que em 1998 ocupava
o 11º lugar no ranking, com 38,4, passou a ocupar o
quinto lugar em 2008 em relação aos demais estados
da Federação, perdendo para cidades maiores, como
Salvador, Vitória, Recife e Maceió, superando, Srª Presidente, capitais maiores deste País, a exemplo, Senador Aloysio Nunes Ferreira, das do estado de São
Paulo e do estado do Rio de Janeiro.
Embora nos últimos anos estejamos assistindo a
um desenvolvimento econômico nos estados Nordeste, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não vimos
investimentos em infraestrutura e segurança pública
da mesma proporção, o que ocasionou o desastre que
ora observamos.
É bom registrar a preocupação que teve o exPresidente Lula de, durante os seus oito anos de governo, em implementar programas como o Pronasci
e também de investir em infraestrutura de segurança
pública para amenizar o problema. Esses investimentos foram assumidos pela própria Presidente Dilma,
que se propôs a aumentá-los e colocá-los em prática
o mais urgentemente possível, mas mesmo isso será
insuﬁciente para acompanhar o desenvolvimento e,
além de tudo, a criminalidade, que tem aumentado
nessas regiões mais carentes do País.
Muitas cidades ainda têm poucas delegacias de
polícia e, além de tudo, poucos policiais. Em sua maioria, têm apenas um policial ou, às vezes, em cidades
até grandes, uma delegacia. Embora tenham visto o
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aumento do número de habitantes, o número de agentes policiais é escasso. As regiões aumentaram sua
riqueza, mas também viram crescer os assaltos, roubos a carros, tráﬁco de drogas e tantos outros delitos
que vêm atormentando a vida da população desses
estados e dessas regiões.
Outro dado observado na pesquisa foi o crescimento considerável da violência no interior do País.
Em estados e municípios do interior, cidades que eram
conhecidas como tranquilas, como pacatas, hoje têm
sua população vivendo atormentada e intranqüila;
muitos não dormem por conta dos delinquentes e do
avanço da violência.
Os estudos, no caso, chamam-se “Interiorização
da Violência”. As taxas de homicídio no interior estão
crescendo assustadoramente e, infelizmente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, até na zona rural, muitos fazendeiros, pequenos proprietários e até proprietários
de granjas e de chácaras estão abandonando as suas
casas, as suas fazendas, pequenas propriedades, exatamente pelo crescimento da violência na zona rural.
Isso nos preocupa e nos obriga a cobrar das
autoridades deste País não só o fortalecimento do
programa Pronasci, mas também uma campanha nacional no que se refere ao fortalecimento e à melhoria
salarial da Polícia, especiﬁcamente nas regiões mais
carentes, incentivando esses policiais a combaterem
a violência com o apoio da sociedade e com o apoio
também das entidades representativas.
Srª Presidenta e Srs. Senadores, as autoridades
públicas precisam prestar atenção. É necessária uma
política nacional de combate à violência, e essa política só virá com o fortalecimento e com a melhoria
salarial e de maior infraestrutura para o trabalho dos
próprios policiais.
É preciso haver integração entre políticas urbanas
e políticas de segurança pública, e essa interligação
precisa ser também feita com os demais estados do
País. Estados como a Paraíba precisam ser integrados
aos estados vizinhos no que se refere ao combate à
violência, com o estado do Ceará, com o Rio Grande
do Norte e com Pernambuco.
Esse combate à violência deve passar necessariamente por uma política educacional mais eﬁciente,
por escolas de qualidade que integrem a comunidade
como um todo, por uma política de incentivo à criação de novos empregos, por uma política de inclusão
social, além daquela que, de fato, já está em prática
em nosso País.
Essa política deve ser estendida também aos
idosos, aos jovens e aos adolescentes. Os índices que
temos, Srª Presidente, mostram que os homicídios entre
jovens têm aumentado a cada dia em decorrência da
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droga, em decorrência do incentivo dos delinquentes
às crianças e adolescentes para a prática de crimes.
Tudo isso nós temos de combater para que a sociedade
tenha mais tranquilidade, tenha mais paz e, além de
tudo, se sinta conﬁante no poder policial dos estados
federados, que deve estar em condições de combater
e dar segurança ao cidadão e à cidadã brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srª Senadora
que preside esta sessão, sem dúvida, necessitamos de
uma Polícia melhor equipada, com melhores salários
e de um Poder Judiciário mais ágil para possamos ver
se, nas próximas pesquisas, há uma diminuição nos
percentuais de violência e uma diminuição no crime
em todo o território nacional.
Essa preocupação nossa tem sido a preocupação
de muitos Governadores, tem sido a preocupação de
muitos que querem a paz para o povo brasileiro. E eu
tenho certeza de que, com a integração, com a solidariedade, com as políticas públicas integralizadas, nós
teremos condições de combater a violência, de diminuir
as desigualdades regionais e, além de tudo, de crescer
de forma inteira, de forma conjunta, para que se tenha
um País igualitário para todos os brasileiros.
Era só, Srª Presidente. Agradeço a atenção de V.
Exª, e solicitamos publicar nos meios de comunicação
desta Casa, para que tenhamos condições de somar forças no sentido de combater a violência neste País.
A SRA. PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento Interno.
Muito bom o pronunciamento de V. Exª, Senador Wilson Santiago. A questão da violência, de fato,
é preocupante. Só para registrar, o Estado do Paraná
ocupava a 14ª posição na taxa de homicídio por 100 mil
na população total e, agora, está em 9º lugar. Também
temos que nos preocupar muito com essa situação.
Com a palavra, o Senador Randolfe Rodrigues,
do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado e nos
assistem pela TV Senado, eu queria, inicialmente, fazer
o registro desta tribuna a respeito de um encontro que
tivemos, na sexta-feira passada, com o Embaixador
francês Yves Edouard Saint-Geours sobre as possibilidades de cooperação entre o meu querido Estado
do Amapá e o Departamento de Ultramar Francês da
Guiana Francesa e, nesse sentido, por objeto, inclusive, desse encontro que tivemos, protocolei convite ao
Embaixador para que ele possa visitar o Amapá.
Ainda nesse sentido, quero comunicar um ofício
que encaminhamos ao Presidente do Senado, Senador
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José Sarney, no sentido de que possamos ter instalada
a Rádio FM Senado e a TV Senado em canal aberto,
no Estado do Amapá; e, ainda, o voto de aplauso que
protocolamos em virtude da nomeação da Drª Ivana
Cei como Procuradora-Geral de Justiça do Estado do
Amapá, nomeada essa semana.
Mas, Srª Presidente, venho à tribuna hoje em
virtude das informações que obtive no ﬁnal de semana em relação à situação da saúde pública no Estado
do Amapá. Duas notícias em especial pareceram-me
fortemente alarmantes.
A primeira das notícias reporta-se ao aumento
dos casos de dengue registrados no Amapá. Na primeira semana da primeira ocorrência de dengue, segundo dados não oﬁciais que obtivemos, registrava-se
a ocorrência de 326 casos e, nesta última semana, já
temos a ocorrência de 501 casos somente na capital
do Amapá, em Macapá. Quanto a essa ocorrência de
501 casos, autoridades da Secretaria Municipal de
Saúde dão conta de que não retratam a realidade, mas
parece que esses 501 casos mais representam uma
subnotiﬁcação do que a notiﬁcação concreta.
E é por conta disso que trago aqui a preocupação
sobre a ocorrência da dengue, em todo o Brasil, nesses
períodos do ano. As chuvas de verão, em todo Brasil
e em especial na região amazônica, que prenunciam
o inverno amazônico, visto que lá na nossa Amazônia
temos uma estação somente, um período que chove
e outro que não chove – e chamamos o período das
chuvas de inverno –, trazem consigo o problema da
dengue que, no Brasil, enfrentamos há, pelo menos,
vinte anos e que, no Amapá, enfrentamos mais especiﬁcamente nos últimos oito anos.
Essa epidemia de dengue registrada nos últimos
oito anos tem aﬂigido principalmente as cidades de
Macapá e de Santana, e isso traz uma reﬂexão sobre
o que tem sido feito, no último período, para deter essas epidemias.
É importante compreendermos que a ocorrência
dessas epidemias vem junto com a corroboração de
um conjunto de fatores. Esses fatores são as áreas
inadequadas de habitação, em especial essas áreas
inadequadas em Macapá e Santana, em virtude do
crescimento desordenado das duas cidades nos últimos vinte anos; da ocupação das áreas de ressacas;
do elevado número de terrenos baldios; da facilidade
de transporte; da disposição e coleta do destino do
lixo; da ausência de limpeza de quintais, e do nosso
grave problema de ausência de saneamento básico,
porque, lamentavelmente, na capital do Amapá, somente 5% da nossa rede do Município contêm saneamento básico.
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Então, esse conjunto de fatores levam a essa
gravíssima situação que estamos enfrentando. Não
quero ser alarmista com os termos, mas a notiﬁcação
de mais de 501 casos de ocorrência de dengue e ainda
a admissibilidade de que isso representa uma subnotiﬁcação e não uma notiﬁcação de fato e concreta já
nos alerta que vivemos, em Santana e em Macapá,
um clima de epidemia.
Por conta disso, ﬁz contato, no último ﬁnal de semana, com o Prefeito de Santana e ainda ontem entrei
em contato com o Secretário de Saúde do Estado. Junto
com essas providências, procuramos o Ministério da
Saúde, e é nesse sentido que venho à tribuna pedir o
apoio e o acompanhamento do Ministério da Saúde
ao que está acontecendo, com esses dados, no meu
entender, alarmantes, de uma epidemia que tem ocorrido nos Municípios de Macapá e Santana.
Esses dados são corroborados com outra informação que, para nós, é particularmente grave. Nós
recebemos a informação da ocorrência, do registro,
esta semana, de pelo menos 40 casos de febre tifóide
em Macapá. Desses 40 casos, 20 já conﬁrmados, e 18
a se conﬁrmar. Quase 40 casos são de febre tifóide,
segundo informações que nós obtivemos no Ministério da Saúde, o que é uma incidência superior à que
ocorre em São Paulo o ano todo.
O tifo é uma doença medieval. A ocorrência do
tifo em vários locais do Amapá e em vários locais da
Amazônia mostra o desaﬁo que está colocado, para
nós, para o Poder Público Federal, de dar resposta a
epidemias que, no conjunto da humanidade, já foram
resolvidas na Idade Média, pelo avanço da Medicina.
Por conta disso, protocolamos também um requerimento, nesta Casa, ao Sr. Ministro de Estado da
Saúde, no qual, com base nesse conjunto de informações que tivemos e com base, inclusive, nos dados
que nós temos no Amapá de pelo menos dois tipos já
diagnosticados de dengue diferentes – a dengue clássica e a dengue com complicação, que ocasiona nos
pacientes febre hemorrágica e outras complicações
que podem levar a óbito –; por conta desse quadro
que nós detectamos e compreendemos como gravíssimo da saúde pública no Amapá, nós protocolamos
um requerimento, solicitando ao Ministério da Saúde
o conjunto das seguintes providências:
Estruturação das unidades básicas de saúde para
que preste atendimento, inclusive, no período noturno; atenção às ocorrências de dengue, priorizando as
unidades básicas de saúde como porta de entrada de
pacientes; a capacitação dos proﬁssionais de saúde
– médicos, enfermeiros e técnicos de toda a rede de
atenção à saúde; o provimento da rede laboratorial com
meios para diagnósticos e acompanhamento dos pa-
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cientes; assegurar medicamentos e insumos para toda
a rede assistencial – inclusive foi nesse sentido que
entramos em contato, nesta semana, com o Secretário Executivo do Ministério da Saúde, para que fosse
atendida a reclamação feita pelo Prefeito do Município
de Santana, que teve, nesta semana, audiência com
o Ministro da Saúde para a capacitação de proﬁssionais e, em especial, para o provimento da rede laboratorial, com medicamentos necessários, no Município
de Santana, que é o segundo Município do Estado
do Amapá; melhoria das vigilâncias epidemiológicas
dos Estados e Municípios para a melhor notiﬁcação
de casos e a utilização dos estudos epidemiológicos
como ferramentas de controle; ações de saneamento
ambiental, objetivando baixar os níveis de infestação
do mosquito vetor.
Reitero, Srª Presidente, que a capital do Amapá, Macapá, contar apenas com 5% de saneamento
básico na sua rede física é uma das razões que leva
à ocorrência de casos como o da dengue e, em especial, da febre tifóide.
Senador Mozarildo Cavancanti, é com muito prazer que lhe concedo um aparte, é com muito prazer
que ouço V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Randolfe, eu não podia, como homem da Amazônia, mas, principalmente, como médico, deixar de lhe
apartear neste momento em que fala sobre o quadro
dramático da saúde no seu Estado, o que, aliás, não
é diferente em vários Estados da Amazônia. No que
tange à dengue, estamos atravessando, por exemplo, no Estado do Amazonas, um fato nunca visto,
uma epidemia gravíssima, com ocorrência de vários
tipos sorológicos do vírus da dengue. No meu Estado
também. Mas o pior é a situação de caos em que se
encontram as secretarias estaduais. Vimos, ontem,
uma reportagem no Fantástico que dá uma amostra
grátis apenas, uma pequena amostra da realidade da
saúde nos Estados e Municípios brasileiros. No meu
Estado, agora, o Tribunal de Contas do Estado, digamos assim, praticamente condenou, porque constatou
superfaturamento no valor de R$30 milhões na área
de saúde com compra, uso indevido e descarte de
medicamentos superfaturados, a ponto de chegar a
1.000% o superfaturamento. Se roubar em qualquer
área já é um crime que deve ser punido exemplarmente,
imagine fazer corrupção, roubar a saúde das pessoas
num Estado pequeno e pobre, como é o seu, como é
o meu. Espero que os Tribunais de Contas e o Ministério Público dos Estados estejam atentos a isso. Lá
no meu Estado, a coisa foi grave, denunciamos isso
algum tempo atrás. A Polícia Federal já ia fazer uma
operação. Aí, abortaram, vazou, o Governador fez um
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jogo de cena, mas, mesmo assim, o Tribunal tomou a
decisão e fez a constatação de tudo. Quero dizer que
temos de fazer, sim, movimentos para pedir ao novo
Ministro da Saúde que faça. A Presidente Dilma já
disse que, antes de pensar em CPMF, é preciso pensar em fazer um diagnóstico da saúde neste País, ver
onde estão as mazelas do sistema, quer dizer, da administração do sistema. O Sistema Único de Saúde,
do ponto de vista da concepção, é um sistema perfeito. Infelizmente, usam-no para fazer corrupção. Aí,
ﬁca a população vítima de doenças como a dengue
e tantas outras que grassam notadamente na nossa
Amazônia. Eu quero cumprimentá-lo pela abordagem
desse tema nesta tarde.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Senador Mozarildo, incorporo, no todo, o aparte de V.
Exª. Já disse a V. Exª que somos de Estados irmãos.
Embora a enorme Amazônia nos afaste – o Estado
de V. Exª ﬁca no extremo oriental da Amazônia e o
Amapá, no extremo ocidental –, embora a Amazônia
seja gigantesca, as formações de nossos Estados
são coirmãs. Nós nos tornamos Território Federal no
mesmo período por objeto do mesmo decreto do então Presidente Getúlio Vagas, em 1943. Passamos ao
status de Estados membros da Federação brasileira
pelo mesmo dispositivo constitucional, o art. 14 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição de 1988.
Então, nós temos formações políticas e sociológicas muito parecidas e temos, inclusive, uma formação
de povos muitos parecidos, e, por conta disso, temos
também problemas muito parecidos.
Concordo com V. Exª. O problema da dengue
aﬂige todo o Brasil, mas, em especial, são as populações amazônicas que têm sofrido mais com o drama
da dengue.
Concordo plenamente com a Presidente Dilma:
não tem por que falar em imposto para a saúde se
nós não tivermos um diagnóstico do Sistema Único
de Saúde e do seu funcionamento – também concordando com V. Exª. O Sistema Único de Saúde foi
a grande conquista do Texto Constitucional de 1988.
Nós vemos, hoje, países do mundo se depararem com
a necessidade de reformar o seu sistema de saúde e
alcançar o sistema público de saúde de excelência.
Aliás, V. Exª, como médico que é, sabe que esse é o
grande desaﬁo nosso, brasileiro. Nós demos um salto:
universalizar a saúde para todos. Agora temos que dar
o salto seguinte: garantir que essa universalização seja
pública, mas também de qualidade e com eﬁciência,
para atender o cidadão.
No caso especíﬁco da dengue, nós temos de
fato um ciclo – permita-me dizer isso – vicioso de cri-
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mes. O primeiro crime – e me parece que isso era o
que ocorria no Amapá – é ter casos de dengue e não
ocorrer a notiﬁcação dos casos de dengue, porque a
subnotiﬁcação impede a distribuição de recursos por
parte da União para assessorar, para acompanhar as
ocorrências de dengue, e, em seguida a isso, subestima-se o problema da dengue. O problema da dengue não é única e exclusivamente de saúde pública.
É um problema que envolve a mobilização de todos
os setores do Governo, das três esferas de Governo:
Municipal, Estadual e Federal, e que envolve, em especial, toda a sociedade. Não é só com propaganda
que se combate a dengue, tampouco somente com
medidas curativas. É principalmente com prevenção.
Então, é necessária a propaganda, é necessário um
sistema de saúde eﬁciente funcionando, é necessária
a notiﬁcação; enﬁm, é necessário que tenhamos todos
os elementos para que a estrutura do Sistema Único
de Saúde possa funcionar para atender as pessoas
vítimas de dengue.
Por ﬁm, faço uma constatação lamentável: nós,
em pleno século XXI, em um País que está entre as
dez economias do Planeta, ainda convivemos com
dramas de doenças do período medieval, como o tifo
e a dengue. Isso é o mais lamentável.
Por conta disso, por conta das informações que
expus da tribuna e por conta do requerimento que
apresentamos ao Sr. Ministro da Saúde, considero
preocupantes os dados e as informações que vêm do
Amapá, em especial dos casos de tifo e de dengue.
Considero fundamental, neste momento, ter um acompanhamento de perto do Ministério da Saúde.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Quero informar a V. Exª que o requerimento
citado se encontra sobre a mesa e será dado a ele o
encaminhamento regimental.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 140, DE 2011
Requer ao Ministro de Estado da Saúde informações a respeito do combate ao
surto de dengue que preocupa a população
do Estado do Amapá.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro de Estado da
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Saúde a respeito do combate ao surto de dengue que
preocupa a população do Estado do Amapá.
A população de alguns municípios do Estado do
Amapá sofre com o surto de dengue que, se não forem tomadas providências urgentes, pode alastrar-se
e tornar-se uma epidemia na Região.
O quadro epidemiológico e entomológico em Macapá, Santana e Oiapoque, em que há um acentuado
número de casos e o risco da introdução de novo sorotipo, evidencia a necessidade de referendar e estruturar os serviços de saúde para o diagnóstico precoce
e tratamento adequado dos casos suspeitos de Dengue Clássico (DC), Dengue com Complicação (DCC),
Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e Síndrome do
Choque do Dengue (SCD), objetivando a diminuição
do índice de letalidade da doença.
Diante da preocupação com a possibilidade de
que o surto se espalhe por outros municípios e se
torne uma epidemia, solicito ao Ministro de Estado da
Saúde informações a respeito das ações desenvolvidas para combater a doença no Estado do Amapá e
quanto ao apoio que o ministério pode efetivar para
que os Governos Municipais e Estadual implementem
as propostas abaixo elencadas:
1) Estruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBS)
para que preste atendimento, inclusive, no período noturno;
2) Atenção ao paciente de dengue priorizando as unidades básicas como porta de entrada de pacientes e a remoção garantida para a alta e média
complexidade, quando for o caso;
3) Capacitação de proﬁssionais de saúde
(médicos,enfermeiros e técnicos) de toda a rede
de atenção de saúde;
4) Provimento da rede laboratorial de meios para diagnósticos e acompanhamento dos pacientes;
5) Assegurar medicamentos e insumos para toda rede
assistencial;
6) Melhoria das Vigilâncias Epidemiológicas do Estado
e Municípios para melhor notiﬁcação de casos e
a utilização dos estudos epidemiológicos como
ferramenta de controle.
7) Ações de saneamento ambiental objetivando baixar
os níveis de infestação do mosquito vetor;
8) Programas de educação em saúde;
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa para decisão.
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Não há mais oradores inscritos.

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 504, DE 2010
Discussão, em turno único, do(a) Medida
Provisória nº 504, de 2010, de autoria do(a)
Presidente da República, que dá nova redação
ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro
de 1972, que autoriza o Poder Executivo a
instituir empresa pública, sob a denominação
de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
(Lida no Senado Federal no dia 23-22011)
Relator revisor: Senador Lobão Filho
(Sobrestando a pauta a partir de: 6-112010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-3-2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 503, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2011, que ratiﬁca o
Protocolo de Intenções ﬁrmado entre a União,
o Estado do Rio de Janeiro e o Município do
Rio de Janeiro, com a ﬁnalidade de constituir
consórcio público, denominado Autoridade Pública Olímpica – APO (proveniente da Medida
Provisória nº 503, de 2010).
(Lida no Senado Federal no dia 24-22011)
Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 6-112010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-3-2011
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 505, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 3, de 2011, que constitui
fonte de recursos adicional ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; e altera a Relação Descritiva constante
do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973 (proveniente da Medida Provisória nº
505, de 2010).
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(Lida no Senado Federal no dia 24-22011)
Relator revisor: Senador Renan Calheiros
(Sobrestando a pauta a partir de: 1111-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 6-3-2011
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 506, DE 2010
Discussão, em turno único, do(a) Medida Provisória nº 506, de 2010, de autoria
do(a) Presidente da República, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, no valor de R$
210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de
reais), para o ﬁm que especiﬁca.
(Lida no Senado Federal no dia 24-22011)
Relator revisor: Senador Blairo Maggi
(Sobrestando a pauta a partir de: 1311-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 8-3-2011
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador
Efraim Morais.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 166, de 2008 (no 696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre o acesso à informação
de valor didático por alunos e professores nas
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras
providências.
Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de
2010, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, favorável; e
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– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora ad hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável,
nos termos da Emenda no 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
A SRA. PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 1º de março,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 504, DE 2010
Discussão, em turno único, do(a) Medida
Provisória nº 504, de 2010, de autoria do(a)
Presidente da República, que dá nova redação
ao art. 1º da Lei nº 5.851, de 7 de dezembro
de 1972, que autoriza o Poder Executivo a
instituir empresa pública, sob a denominação
de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
(Lida no Senado Federal no dia 23-22011)
Relator revisor: Senador Lobão Filho
(Sobrestando a pauta a partir de: 6-112010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-3-2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 503, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2011, que ratiﬁca o
Protocolo de Intenções ﬁrmado entre a União,
o Estado do Rio de Janeiro e o Município do
Rio de Janeiro, com a ﬁnalidade de constituir
consórcio público, denominado Autoridade Pública Olímpica – APO (proveniente da Medida
Provisória nº 503, de 2010).
(Lida no Senado Federal no dia 24-22011)
Relator revisor: Senador Lindbergh Farias
(Sobrestando a pauta a partir de: 6-112010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-3-2011
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3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 505, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 3, de 2011, que constitui
fonte de recursos adicional ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; e altera a Relação Descritiva constante
do Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973 (proveniente da Medida Provisória nº
505, de 2010).
(Lida no Senado Federal no dia 24-22011)
Relator revisor: Senador Renan Calheiros
(Sobrestando a pauta a partir de: 1111-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 6-3-2011
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 506, DE 2010
Discussão, em turno único, do(a) Medida Provisória nº 506, de 2010, de autoria
do(a) Presidente da República, que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, no valor de R$
210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de
reais), para o ﬁm que especiﬁca.
(Lida no Senado Federal no dia 24-22011)
Relator revisor: Senador Blairo Maggi
(Sobrestando a pauta a partir de: 1311-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 8-3-2011
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
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6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 166, de 2008 (no 696/2003,
na Casa de origem, do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre o acesso à informação
de valor didático por alunos e professores nas
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras
providências.
Pareceres sob nºs 1.599 e 1.600, de
2010, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, favorável; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora ad hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável,
nos termos da Emenda no 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
A SRA. PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30
minutos.)
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10h45 – 11h30 Sessão de perguntas e respostas para
executivos de alto nível de diversas instituições
11h30 – 11h45 Intervalo
11h45 – 12h15 Conclusões do Relatório da Missão no
que diz respeito à Criação de um Banco Mediterrâneo
Especializado no Fomento do Desenvolvimento Conjunto do Mediterrâneo. Sr. Charles Milhaud, ex-diretor executivo da Caisses d’ Epargne (Caixa Econômica)
12h15 Assinatura da Carta do Forum des Caisses
de Dépôt pelos Membros Fundadores
12h30 – 14h Almoço
14h – 14h30 Discurso principal: “A Renda Básica do
Cidadão e a Intervenção da Caixa Econômica Federal”,
ilustre senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Senado
Federal do Brasil
Painel de Discussão 1
14h30 – 15h45 O papel das Caisses de Dépôt no
desenvolvimento, arrecadação e mobilização da poupança.
15h45 – 16h Intervalo
Painel de Discussão 2

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO REALIZADO NA
SESSÃO DO DIA 16-2-2011 QUE, APÓS TRADUÇÃO, ORA SE PUBLICA.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
PROGRAMAÇÃO
PRIMEIRO FÓRUM DES CAISSES DE DÉPÔT
(instituições de poupança e crédito)
de 20 a 23 de janeiro de 2011
MARRAKECH
20 de janeiro:
Os participantes serão recebidos no aeroporto e conduzidos ao hotel Palmeraie Golf Palace em Marakech.

16h – 17h15 O papel das Caisses de Dépôt na transformação da poupança
17h15 – 17h45 Relatório de 2010 do Conselho de Análise Econômica da França “Investidores e Investimentos
de Longo Prazo”. Sr. Jean Hervé Lorenzi
18h Discurso de Encerramento por parte do Sr. Anass
Alami, Diretor Geral da Caisse de Dépôt et de Gestion
Programação pra acompanhantes: (Golfe / Spa /
Tênis...)
22 de janeiro
Visita guiada aos locais históricos e pontos turísticos
de Marrakech (Jardins de Majorelle, Menara, Túmulos
Saadianos, a Koutoubia, Palácio El Badi, Praça Jamaâ EL Fna...)
Visita guiada ao Mercado Tradicional de Marrakech

20h 30: Jantar de abertura presidido pelo Sr. Anass
Houir Alami, Diretor Geral da Caisse de Dépôt et de
Gestion” no Marrocos, e pelo Sr. Augustin de Romanet,
Diretor Geral da Caisse des Dépôts na França.

12h30: almoço na Medina de Marrakech

21 de janeiro

23 de janeiro

9h – 10h45 Caisses de Dépôt: Modelos Econômicos
Diferentes para Prioridades Nacionais Especíﬁcas

Café da manhã no hotel

Tarde: programação livre
Jantar no hotel

Embarque no aeroporto
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WRUQDQGRDWHUFHLUDOX]GHIUHLRHTXLSDPHQWRREULJDWyULRGHDXWRPyYHLVHYHtFXORVGH
SDVVDJHLURVGHFDUJDVHPLVWRV

¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
'LVS}HVREUHRYDORUGRVDOiULRPtQLPRHPHDVXDSROtWLFDGHYDORUL]DomRGH
ORQJRSUD]RGLVFLSOLQDDUHSUHVHQWDomRILVFDOSDUDILQVSHQDLVQRVFDVRVHPTXH
KRXYHSDUFHODPHQWRGRFUpGLWRWULEXWiULRDOWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGH
HUHYRJDD/HLQGHGHMXQKRGH

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

&RQIHUHDR0XQLFtSLRGH6mR/HRSROGRQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XORWtWXORGH
%HUoRGD&RORQL]DomR$OHPmQR%UDVLO

3/&

,QVWLWXLD6HPDQDGH0RELOL]DomR1DFLRQDOSDUD%XVFDH'HIHVDGD&ULDQoD
'HVDSDUHFLGD

5REHUWR$OYHV



3/&

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGR(PSUHViULR&RQWiELO

$UQDOGR)DULD
GH6i



3/&

,QVWLWXLRGLDGHGH]HPEURFRPR'LD1DFLRQDOGR([WHQVLRQLVWD5XUDO

1DUFLR
5RGULJXHV



3/&

,QVWLWXLRGLDGHMXQKRFRPRR'LD1DFLRQDOGR4XDGULOKHLUR-XQLQRDVHU
FRPHPRUDGRDPkPELWRQDFLRQDO

1LOPDU5XL]



3/&

'LVS}HVREUHDLQVWLWXLomRGR'LD1DFLRQDOGR&DOFiULR$JUtFROD

/XLV&DUORV
+HLQ]H



3/&

,QVFUHYHRVQRPHVGRVKHUyLVGD5HYROWDGRV%~]LRV-RmRGH'HXV/XFDV'DQWDV
0DQXHO)DXVWLQRH/XLVGDV9LUJHQVQR/LYURGRV+HUyLVGD3iWULD

/XL]$OEHUWR



3/&

&RQIHUHDR0XQLFtSLRGH7DXEDWpQR(VWDGRGH6mR3DXORRWtWXORGH&DSLWDO
1DFLRQDOGD/LWHUDWXUD,QIDQWLO

5REHUWR$OYHV



3/&

,QVWLWXLRDQRGHFRPRR$QRGD+RODQGDQR%UDVLO

/XL]&DUORV
+DXO\
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$FUHVFHQWDGLVSRVLWLYRj/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHR
(VWDWXWRGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDLQVWLWXLUD
6HPDQD1DFLRQDOGH3UHYHQomRj*UDYLGH]$GROHVFHQWHQmR3ODQHMDGD

0DULVD
6HUUDQR



3/6

$FUHVFHQWDLQFLVRDRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHSDUD
DVVHJXUDURDFHVVRHVFRODUDRHGXFDQGRFXMDGHILFLrQFLDRLPSHGHGHIUHTXHQWDU
HVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQR

$XJXVWR
%RWHOKR



3/6

$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDLQVWLWXLUSURJUDPDQDFLRQDOGHSUiWLFDGHVSRUWLYD
SDUDDSUHYHQomRGDYLROrQFLDHGRXVRGDVGURJDV

0DJQR0DOWD



3/6

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGR&RPSURPLVVRFRPD&ULDQoDR$GROHVFHQWHHD(GXFDomR

&ULVWRYDP
%XDUTXH



3/6

$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDLQVWLWXLUR3URJUDPDGH&HQWURV2OtPSLFRV

0DULVD
6HUUDQR



3/6

,QVFUHYHRVQRPHVGH)UDQFLVFR%DUUHWRGH0HQH]HV-RmR)HUQDQGHV9LHLUD$QGUp
9LGDOGH1HJUHLURV+HQULTXH'LDV)HOLSH&DPDUmRH$QW{QLR'LDV&DUGRVRQR/LYUR
GRV+HUyLVGD3iWULD

0DUFR0DFLHO



3/6

$OWHUDRVDUWVHGD/HLQGHGHMXQKRGHSDUDJDUDQWLUD
SUHVHQoDQDVUHGHVGHHQVLQRGHSURILVVLRQDLVGDHGXFDomRKDELOLWDGRVFRPR
WpFQLFRVHPDOLPHQWDomRHVFRODU

)OiYLR$UQV



3/6

,QVWLWXLR'LD1DFLRQDOGD(GXFDomR,QIDQWLO

&ULVWRYDP
%XDUTXH



3/6

$FUHVFHQWDGLVSRVLWLYRDRDUWLJRGD&/7SDUDSHUPLWLUDRWUDEDOKDGRUIDOWDUDR
VHUYLoRXPGLDSRUDQRVHPSUHMXt]RGDUHPXQHUDomR

3DXOR3DLP



3/6

$FUHVFHQWDGLVSRVLWLYRj/HLQGHGHMXQKRGHSDUDGLVSRUVREUHD
REULJDWRULHGDGHGHFREHUWXUDSHORVSODQRVGHVD~GHGRVH[DPHVSDUDGLDJQyVWLFRGH
DQRUPDOLGDGHVQRPHWDEROLVPRGRUHFpPQDVFLGR

(GXDUGR
$]HUHGR



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHPDLRGHTXHGLVS}HVREUHR)XQGRGH*DUDQWLD
GR7HPSRGH6HUYLoRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDHVWDEHOHFHURSDJDPHQWR
GLUHWDPHQWHDRWUDEDOKDGRUGHFUpGLWRVGR)*76QRFDVRGHFRQWDVYLQFXODGDV
LQDWLYDV

6HU\V
6OKHVVDUHQNR



3/6

(VWDEHOHFHQRUPDVSDUDRSURYLPHQWRGHFDUJRVHHPSUHJRVGHDJHQWHVFRPXQLWiULRV
GHVD~GHDTXHVHUHIHUHRDUWGD/HLQGHGHRXWXEURGH

/HRPDU
4XLQWDQLOKD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDGLVSRUVREUHDPDQXWHQomRGD
TXDOLGDGHGHVHJXUDGRGRUHJLPHJHUDOGHSUHYLGrQFLDVRFLDOSDUDILQVGHJHUDomRGD
SHQVmRSRUPRUWHGDTXHOHTXHWLYHUQRPtQLPRFHQWRHRLWHQWDFRQWULEXLo}HV
PHQVDLV

3DXOR3DLP



3/6

$FUHVFHQWDSDUiJUDIRVDRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDGLVSRU
VREUHPDQXWHQomRGDFRQGLomRGHVHJXUDGRHVSHFLDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGR
H[HUFtFLRHYHQWXDOGHRXWUDVDWLYLGDGHVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

1HXWR'H
&RQWR



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGH /HL2UJkQLFDGD$VVLVWrQFLD6RFLDO 
SDUDFULDURDX[tOLRWUDWDPHQWRjIDPtOLDFRPFULDQoDRXDGROHVFHQWHHPWUDWDPHQWRGH
QHRSODVLDPDOLJQDRXGDVtQGURPHGDLPXQRGHILFLrQFLDDGTXLULGD DLGV 

5RVDOED
&LDUOLQL



3/6

)L[DOLPLWHVSDUDRYDORUGDVDQXLGDGHVGHYLGDVDR&RQVHOKR)HGHUDOHDRV&RQVHOKRV
5HJLRQDLVGH2GRQWRORJLD

)OiYLR$UQV



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHIHYHUHLURGHTXHLQVWLWXLR6HUYLoRGH
5DGLRGLIXVmR&RPXQLWiULDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDGLVFLSOLQDUDGHQRPLQDomR
GDVHQWLGDGHVDXWRUL]DGDVDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD

5REHUWR
&DYDOFDQWL
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$XWRU
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GHFLVmR

3/6

$OWHUDRGRDUWGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGH
SDUDHVWDEHOHFHUTXHHPUHODomRjYDULDomRFDPELDODRSomRSHORUHJLPHGH
DSXUDomRGDEDVHGHFiOFXORGRLPSRVWRGHUHQGDGDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR
OtTXLGRGDFRQWULEXLomRSDUDR3,63$6(3H&21),16HGDGHWHUPLQDomRGROXFURGD
H[SORUDomRTXDQGRGDOLTXLGDomRGDFRUUHVSRQGHQWHRSHUDomRSRGHUiVHUIHLWDD
TXDOTXHUWHPSRGHQWURGRH[HUFtFLRILQDQFHLUR

&SL
3HWUREUDV




3/6

$OWHUDD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRSDUDFRQFHGHUDRWUDEDOKDGRUXPGLDGH
IROJDDQXDOSDUDTXHSRVVDDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVHVFRODUHVGRVILOKRV

&ULVWRYDP
%XDUTXH



3/6

$OWHUDRVDUWVHHUHYRJDRDUWHRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWWRGRVGD/HLQ
GHGHRXWXEURGHSDUDPRGLILFDURUHJLPHMXUtGLFRDSOLFiYHODRV
DJHQWHVFRPXQLWiULRVGHVD~GHHDRVDJHQWHVGHFRPEDWHjVHQGHPLDVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

*LOYDP
%RUJHV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

1HXWR'H
&RQWR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/'26
025$'25(6(&20(16$,6'2/$*21257(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGR/DJR1RUWH'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)/25(67$5$',2',)862
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH$OWD
)ORUHVWD(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6,67(0$1257(%5$6,/'(
&2081,&$d2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH8UXSi(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj5('(%5$6,/(,5$'(5È',2(7(/(9,62
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH
3RUWR9HOKR(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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3'6

(PHQWD
6XVWDDHILFiFLDGDVDOWHUDo}HVSURPRYLGDVSHORDUWGR'HFUHWRQGHGH
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d23/$1$/7,1(16(
&2081,7È5,$'(5$',2',)862'$&,'$'(6$7e/,7('(3/$17$/7,1$')
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3ODQDOWLQD'LVWULWR
)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$$*529,/$
626(%$67,2$&$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH6mR6HEDVWLmR'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
3$5$12ÈSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGR3DUDQRi
'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26$0,*26'$&2/Ð1,$
$*5Ë&2/$9,&(17(3,5(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH7DJXDWLQJD'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(5$',2',)8622852
35(72/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGD
QDFLGDGHGH9DOHGR3DUDtVR(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(5$',2',)8622852
35(72/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGD
QDFLGDGHGH6HULQJXHLUDV(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(5$',2',)8622852
35(72/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGD
QDFLGDGHGH7KHREURPD(VWDGRGH5RQG{QLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj683(55È',2'0/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH,ELUDoX(VWDGR
GR(VStULWR6DQWR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6,67(0$'(&2081,&$d262//7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
$QRUL(VWDGRGR$PD]RQDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj12572&2081,&$d2(38%/,&,'$'(
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH
6DQWR$QW{QLRGR,oi(VWDGRGR$PD]RQDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5('(3$5$,%$1$'(5$',2',)862
6216(,0$*(16/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH3RoR'DQWDV(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$$0,*26'(
3$/0(/2$&$3SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
3DOPHOR(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$
5$',2',)8625$92='23292)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGR*XDUi'LVWULWR)HGHUDO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&20(5&,$/'(
35(6,'(17(358'(17(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
RQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH3UHVLGHQWH3UXGHQWH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2$*5(67(/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH6DQWR$QW{QLR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$5È',2
5(*,21$/)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
0XULWLED(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',25,2&255(17(/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH6DQWD
0DULDGD9LWyULD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
-25*($0$'2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&RWHJLSH(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$(&8/785$/
'$&,'$'('()È7,0$%$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH)iWLPD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$3217$/'2
68/(1257('(,7$3,7$1*$$6&203SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH,WDSLWDQJD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'2
$0$=21$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH0DQDXV(VWDGRGR$PD]RQDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2&,'$'('(&$03,1$6
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH,WX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'($38&$5$1$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$SXFDUDQD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7(55$)0&2081,&$d®(6/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
7DSHMDUD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj81,2&2081,7È5,$&$78325$1*$
8&&SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH1RYD7HEDV
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj5$',2',)862&2081,7È5,$*5$/+$
$=8/)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$UDXFiULD
(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj6$&(0,62&,('$'($0%,(17$/
&8/785$/(('8&$&,21$/'(,5(7$0$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH,UHWDPD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj025,È)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGHÆQJXOR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj025,È)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH7HUUD%RD(VWDGRGR
3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$
$5(1$)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
)HUQDQGySROLV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(025$'25(6'2
&21-8172+$:7+251(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH3HDELUX(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&8/785$'(
$5$321*$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH$UDSRQJDV(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&,'$'(3$72%5$1&2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
3DWR%UDQFR(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(/21'5,1$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH
/RQGULQD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(025$'25(6'$
-$*8$7,5,&$($'-$&Ç1&,$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH&DPSLQD*UDQGHGR6XO(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$3$,1(,5$
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$UDoDULJXDPD(VWDGR
GH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&,'$'SDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d235Ï'(6(192/9,0(172
&8/785$/'(3,1+$/5È',2&2081,7È5,$$/(*5,$)0SDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3LQKDO(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',267e5(2/,%(5'$'()0
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3DWRVGH0LQDV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRDR6,1&26,67(0$1$&,21$/'(
&2081,&$d2/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQD
FLGDGHGH6DQWDUpP(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'$
&2081,'$'('($5$1+$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH6HQKRUDGH2OLYHLUD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7967Ò',26'(5,%(,52
35(726&/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQD
FLGDGHGH5LEHLUmR3UHWR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$$5,=21$'(&2081,&$d2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3RUWHO(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$&$5,2&$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGR
5LRGH-DQHLUR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj79-8,='()25$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH-XL]GH)RUD(VWDGR
GH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$'(5È',2(7(/(9,621257(
0$72*5266(16(/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&DPSLQiSROLV(VWDGRGH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(
&$7$1'89$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDV
QDFLGDGHGH&DWDQGXYD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj)81'$d2-223$8/2,,SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH*UDYDWi
(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2,1'(3(1'(17('(
%$55(726/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH%DUUHWRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'2
$0$=21$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH0DQDXV(VWDGRGR$PD]RQDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$'($/(*5,$56SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH$OHJULD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$/,%(5'$'()0'(&$78Ë3(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DWXtSH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRDR&/8%('2/,952$0,*26'$/(,785$
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7UrVGH0DLR(VWDGR
GR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d25È',2&2081,7È5,$'(
7$48$5,SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7DTXDUL
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',20,5,$0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH)DUURXSLOKD
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$%5e6&,$'(5$',2',)862
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH1RYD%UpVFLD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'('(6(192/9,0(172
&2081,7È5,2'(9,/$0$5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH9LOD0DULD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj:(%&2081,&$d2/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH5LR1RYR
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(/$=(581,2(
&8/785$'(&$3(/$'(6$17$1$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DSHODGH6DQWDQD(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj3$662)81'(16(5È',279/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3DVVR
)XQGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj)81'$d2&8/785$/(('8&$7,9$
3$'5(9,&725SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH7UrV
3RQWDV(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRDR6,67(0$)$52/'(&2081,&$d2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH&XUYHOR
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj%(/e05$',2',)862/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
%HOpP(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2(67Æ1&,$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR
/RXUHQoR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'($*(17(69,'$(6$Ò'(
'(&,5Ë$&2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&LUtDFR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2/,725$//7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH2VyULR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7(/(9,622(67(%$,$12
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH
%DUUHLUDV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR*583278&$12'(&2081,&$d2
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH7XFDQR(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&2/21,$//7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH7UrVGH0DLR
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',20,5$17(/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH6mR
-RmRGD%RD9LVWD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
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$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5('(75,81)2'(
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&RPLVVmRGR0HLR$PELHQWH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomRH&RQWUROH
FRPRREMHWLYRGHYLVLWDUDVLQVWDODo}HVGR,13(6,9$0H6,3$0LQWHJUDU
LQIRUPDo}HVFROHWDGDVSHORVyUJmRVHJHUDUFRQKHFLPHQWRDWXDOL]DGRSDUD
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&RQVHOKR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWtILFRH7HFQROyJLFRFRPRSURSyVLWR
GHDQXODUR(GLWDO0'$,1&5$&13T&RQVHOKR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR
&LHQWtILFRH7HFQROyJLFRFRPRSURSyVLWRGHDQXODUR(GLWDO0'$,1&5$&13T
3521(5$1FDVRFRQVWDWDGDVLUUHJXODULGDGHVFRPRSRUH[HPSORR
GHVYLRGHILQDOLGDGHRXDLPSUHVVmRGRREMHWR
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R0LQLVWURGH(VWDGRGDV0LQDVH(QHUJLD1(/621-26e8%1(5025(,5$
SDUDQR3OHQiULRGHVWD&DVDSUHVWDUHVFODUHFLPHQWRVDRV6HQDGRUHVVREUHD
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1HXWRGH
&RQWR
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EDVHGR([pUFLWRHP9LOD%LWHQFRXUW$0HDYDOLDUDVFRQGLo}HVHPTXHYLYHPRV
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL
Resenha
02 a 28/02/2011
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional
Tipo de sessão

Quantidade

Conjunta

-

Conjunta Solene

02

Total

02

Sessões Realizadas
02 a 28/02/2011
Sessão

Data/Hora/Local

Finalidade

Conjunta Solene

02/02/2011, às 16 horas
(Plenário da Câmara dos
Deputados)
09/02/2011, às 10 horas
(Plenário do Senado Federal)

Destinada a, nos termos do art. 57 da Constituição Federal, inaugurar a 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura.

Conjunta Solene

Destinada a reverenciar a memória do Senador Eliseu Resende, falecido
no dia 2 de janeiro do corrente.

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
02 a 28/02/2011
Nº

Assunto

1/2011
(public. no DOU
de 02/02/2011)

Prorroga, pelo período de sessenta dias, a vigência da Medida Provisória nº 510, de 28 de outubro de 2010, que
“Regula o cumprimento de obrigações tributárias por consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio;
dá nova redação ao art. 31 da Medida Provisória nº 497, de 27 de julho de 2010, que promove desoneração
tributária de subvenções governamentais destinadas ao fomento das atividades de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas e institui o Regime Especial de Tributação para
construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de futebol - RECOM; acresce dispositivos à Lei
nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação; e dá outras
providências”.
Prorroga, pelo período de sessenta dias, a vigência da Medida Provisória nº 511, de 5 de novembro de 2010, que
“Dispõe sobre medidas para assegurar a sustentabilidade econômico-financeira do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sobre autorização para garantia do financiamento do Trem de Alta
Velocidade - TAV, no trecho entre os Municípios do Rio de Janeiro - RJ e Campinas - SP, e dá outras
providências”.
Prorroga, pelo período de sessenta dias, a vigência da Medida Provisória nº 512, de 25 de novembro de 2010, que
“Altera a Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, que estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional
e da indústria automotiva”.
Prorroga, pelo período de sessenta dias, a vigência da Medida Provisória nº 513, de 26 de novembro de 2010, que
“Autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS a assumir, na forma disciplinada em ato do
Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, oferecer cobertura direta a contratos de financiamento
habitacional averbados na Apólice do SH/SFH, autoriza o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DNIT a utilizar recursos federais em apoio à transferência definitiva do domínio da malha rodoviária federal para os
Estados, acresce o Porto do Pólo Industrial de Manaus no item 4.2 da Relação Descritiva dos Portos Marítimos,
Fluviais e Lacustres, integrante do Anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, e dá outras providências”.

2/2011
(public. no DOU
de 08/02/2011)

3/2011
(public. no DOU
de 28/02/2011)
4/2011
(public. no DOU
de 28/02/2011)
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Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional
02 a 28/02/2011
Nº do
Ofício

Destinatário

Assunto

131/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

130/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

129/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

122/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

A Senhora Presidente da República adotou, no dia 14 de fevereiro de 2011, a Medida Provisória nº
525, de 2011, que “Altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, no tocante à contratação de
professores”. Nos termos do disposto nos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o
calendário para a sua tramitação, lida em Sessão do Senado Federal realizada no dia 16/02/2011.
Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 13, de 2011-CN (PR nº 2011010437, na
origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 3º quadrimestre de 2010. A matéria será publicada
em suplemento ao DSF de 22/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Comunica que o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº
11, de 2011-CN (nº 20/2011, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de
Lei nº 59, de 2010-CN, que “Estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro
de 2011”. Solicita a indicação de três Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de
2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de
relatar o veto.
Solicita o envio das informações relativas ao Senhor Vander Cesário Rocha, atendendo ao Ofício
OF/PR/MT/4º Ofício/Nº 6.561/2010, da Procuradoria da República em Mato Grosso, encaminhado
pelo Ofício PGR/GAB/Nº 1.317, do Senhor Procurador-Geral da República.

121/2011
CN

120/2011
CN

119/2011
CN

118/2011
CN

110/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

109/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

94/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

88/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

87/2011
CN

86/2011
CN

Solicita o envio das informações relativas ao Senhor Rafael Zancanaro de Oliveira, atendendo ao
Ofício OF/PR/MT/4º Ofício/Nº 6.554/2010, da Procuradoria da República em Mato Grosso,
encaminhado pelo Ofício PGR/GAB/Nº 1.319, do Senhor Procurador-Geral da República.
Solicita o envio das informações sobre o período do mandato do ex-Deputado Federal Ildeu Alves
Araújo, bem como dados relativos aos senhores Marcelo Coelho de Carvalho e Marco Antônio
Amorim de Carvalho, atendendo ao Ofício OF/PR/MT/4º Ofício/Nº 6.512/2010, da Procuradoria da
República em Mato Grosso, encaminhado pelo Ofício PGR/GAB/Nº 1.321, do Senhor ProcuradorGeral da República.
Solicita o envio das informações relativas ao Senhor Marco Túlio da Silva Lopes, atendendo ao
Ofício OF/PR/MT/4º Ofício/Nº 6.360/2010, da Procuradoria da República em Mato Grosso,
encaminhado pelo Ofício PGR/GAB/Nº 1.322, do Senhor Procurador-Geral da República.
Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão
solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se dia 1º de março do corrente, terça-feira, às
dez horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o Dia Internacional da Mulher.
Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, o Ofício nº 2, de 2011-CN (nº 66, de 2011-BNDES GP, na origem),
encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho
de 2009, o Relatório Gerencial trimestral do BNDES referente ao quarto trimestre de 2010. A
matéria será publicada em suplemento ao DSF de 08/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente da Caixa Econômica Federal o Ofício nº 1,
de 2011-CN (nº 34, de 2011, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, atendendo ao que
dispõe o § 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, de 13 de abril de 2009, o relatório sobre as operações
contratadas na Linha de Crédito de Capital de Giro, criada pela Medida Provisória nº 445, de 6 de
novembro de 2008. A matéria será publicada em suplemento ao DSF de 05/02/2011 e vai ao
exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Banco Central do Brasil o Aviso n° 3, de
2011-CN (nº 9-BCB-Presi, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do art.
1º, § 6º, da Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, o relatório sobre as operações de
redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco Central do Brasil, referente ao quarto trimestre de
2010. A matéria será publicada em suplemento ao DSF de 12/02/2011 e vai ao exame da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Encaminha o processado da Medida Provisória n° 524, de 2011, que “Altera a Lei nº 12.337, de 12
de novembro de 2010, para autorizar a prorrogação de contratos por tempo determinado firmados
com fundamento na alínea "h" do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993”.
Encaminha o processado da Medida Provisória n° 523, de 2011, que “Autoriza a concessão de
subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em
operações de financiamento destinadas a capital de giro e investimento de empresas e micro
empreendedores individuais localizados em Municípios do Estado do Rio de Janeiro”.
Encaminha o processado da Medida Provisória n° 522, de 2011, que “Abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global de R$
780.000.000,00, para os fins que especifica”.
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85/2011
CN

84/2011
CN

83/2011
CN

82/2011
CN

81/2011
CN

80/2011
CN

79/2011
CN

78/2011
CN
77/2011
CN

Destinatário

Assunto

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

Encaminha o processado da Medida Provisória n° 521, de 2010, que “Altera a Lei nº 6.932, de 7 de
julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente e prorroga o prazo de
pagamento da Gratificação de Representação de Gabinete e da Gratificação Temporária para os
servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União”.
Encaminha o processado da Medida Provisória n° 520, de 2010, que “Autoriza o Poder Executivo a
criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. – EBSERH
e dá outras providências”.

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Sen. Itamar
Franco – Líder
do PPS
Sen. José
Agripino – Líder
do DEM

76/2011
CN

Sen. Alvaro Dias
– Líder do PSDB

75/2011
CN

Sen. Gim Argello
– Líder do PTB

74/2011
CN

Sen. Renan
Calheiros –
Líder do Bloco
PMDB/PP/PSC/
PMN
Sen. Humberto
Costa – Líder do
Bloco de Apoio
ao Governo
(PT/PR/PDT/PS
B/PCdoB/PRB)
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Sen. Marinor
Brito – Líder do
PSOL

73/2011
CN

72/2011
CN

71/2011
CN

FEVEREIRO
FEVEREIRO 2011
2011

70/2011
CN

Sen. José
Agripino – Líder
do DEM

69/2011
CN

Sen. Gim Argello
– Líder do PTB

Encaminha o processado da Medida Provisória n° 519, de 2010, que “Autoriza o Poder Executivo a
doar estoques públicos de alimentos para assistência humanitária internacional”.

Encaminha o processado da Medida Provisória n° 518, de 2010, que “Disciplina a formação e
consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de
pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito”.
Encaminha o processado da Medida Provisória n° 517, de 2010, que “Dispõe sobre a incidência do
imposto sobre a renda nas operações que especifica, altera as Leis nºs 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.478, de 29 de maio de 2007, e 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas
Nucleares - RENUCLEAR, dispõe sobre medidas tributárias relacionadas ao Plano Nacional de
Banda Larga, altera a legislação relativa à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante - AFRMM, dispõe sobre a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento, e dá
outras providências”.
Encaminha o processado da Medida Provisória n° 516, de 2010, que “Dispõe sobre o salário
mínimo a partir de1º de janeiro de 2011”.

Encaminha o processado da Medida Provisória n° 515, de 2010, que “Abre crédito extraordinário
em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$
26.673.264.196,00, para os fins que especifica”.
Solicita de acordo com os arts. 5º, 6º e 7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, e da Resolução nº 2, de
2000-CN, a indicação de um membro titular e suplente, que integrarão a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Solicita de acordo com os arts. 5º, 6º e 7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, a indicação dos nomes
de 1 (um) membro titular e igual número de suplente, referente à participação do Democratas –
(DEM) na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, conforme o cálculo da
proporcionalidade partidária em anexo.
Solicita de acordo com os arts. 5º, 6º e 7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, a indicação dos nomes
de 1 (um) membro titular e igual número de suplente, referente à participação do Partido da Social
Democracia Brasileira – (PSDB) na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo.
Solicita de acordo com os arts. 5º, 6º e 7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, a indicação dos nomes
de 1 (um) membro titular e igual número de suplente, referente à participação do Partido
Trabalhista Brasileiro – (PTB) na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo.
Solicita de acordo com os arts. 5º, 6º e 7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, a indicação dos nomes
de 3 (três) membros titulares e igual número de suplentes, referente à participação do Bloco
PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, conforme
o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo.
Solicita de acordo com os arts. 5º, 6º e 7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, a indicação dos nomes
de 4 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, referente à participação do Bloco de
Apoio ao Governo (PT/PR/PDT/PSB/PCdoB/PRB) na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, conforme o cálculo da proporcionalidade partidária em anexo.

Solicita de acordo com os arts. 5º, 6º e 7º da Resolução nº 1, de 2006-CN, e da Resolução nº 2, de
2000-CN, a indicação dos membros dessa Casa do Congresso que integração a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Tendo em vista a Resolução nº 4, de 2008-CN, que “Cria, no âmbito do Congresso Nacional,
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”, e nos termos da Resolução nº
2, de 2000-CN, solicita a indicação de um membro titular e um membro suplente desse Partido, que
integrarão a referida Comissão.
Solicita de acordo com os arts. 2º, 3º e 4º da Resolução nº 4, de 2008-CN, que “Cria, no âmbito do
Congresso Nacional, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”, a
indicação do nome de 1 (um) membro titular e igual número de suplente, referente à participação
do Democratas – (DEM) na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas.
Solicita de acordo com os arts. 2º, 3º e 4º da Resolução nº 4, de 2008-CN, que “Cria, no âmbito do
Congresso Nacional, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”, a
indicação do nome de 1 (um) membro titular e igual número de suplente, referente à participação
do Partido Trabalhista Brasileiro – (PTB) na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas.
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68/2011
CN

Sen. Alvaro Dias
– Líder do PSDB

67/2011
CN

Sen. Renan
Calheiros –
Líder do Bloco
PMDB/PP/PSC/
PMN
Sen. Humberto
Costa – Líder do
Bloco de Apoio
ao Governo
(PT/PR/PDT/PS
B/PCdoB/PRB)
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

Solicita de acordo com os arts. 2º, 3º e 4º da Resolução nº 4, de 2008-CN, que “Cria, no âmbito do
Congresso Nacional, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”, a
indicação do nome de 1 (um) membro titular e igual número de suplente, referente à participação
do Partido da Social Democracia Brasileira – (PSDB) na Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas.
Solicita de acordo com os arts. 2º, 3º e 4º da Resolução nº 4, de 2008-CN, que “Cria, no âmbito do
Congresso Nacional, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”, a
indicação dos nomes de 4 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, referente à
participação do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas.
Solicita de acordo com os arts. 2º, 3º e 4º da Resolução nº 4, de 2008-CN, que “Cria, no âmbito do
Congresso Nacional, Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”, a
indicação dos nomes de 4 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, referente à
participação do Bloco de Apoio ao Governo (PT/PR/PDT/PSB/PCdoB/PRB) na Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas.

66/2011
CN

65/2011
CN

63/2011
CN

62/2011
CN

61/2011
CN

60/2011
CN

59/2011
CN

58/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

57/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

56/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

55/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

54/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

53/2011
CN

52/2011
CN

Tendo em vista a Resolução nº 4, de 2008-CN, que “Cria, no âmbito do Congresso Nacional,
Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC”, e nos termos da Resolução
nº 2, de 2000-CN, solicita a indicação dos membros dessa Casa do Congresso Nacional, que
integrarão a referida Comissão.
Encaminha os originais dos documentos protocolizados na Secretaria da Comissão Representativa
do Congresso Nacional, no período de 23/12/2010 a 1º/02/2011. Informa que foram apresentados
70 Projetos, sendo 3 Projetos de Resolução, 60 Projetos de Lei Ordinária, 2 Projetos de Lei
Complementar, 1 Projeto de Decreto Legislativo e 4 Propostas de Emenda à Constituição.
Comunica que esta Presidência recebeu do Supremo Tribunal Federal a Mensagem nº 10, de
2011-CN (nº 12/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão
Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2010. A matéria será publicada em suplemento ao DSF
de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Governo Federal a Mensagem nº 9, de 2011-CN (nº
12/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal referente
período de janeiro a dezembro de 2010. A matéria será publicada em suplemento ao DSF de
10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 2, de 2011-CN
(nº 57/GP/TCU/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão
Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2010. A matéria será publicada em suplemento ao DSF
de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotouse em 08/02/2011, o prazo para interposição de recurso, por cinco dias, para que fosse apreciado
pelo Plenário do Congresso Nacional o Aviso nº 31, de 2010-CN. Não tendo sido apresentado
recurso, a matéria vai ao Arquivo, como conclusão do Parecer nº 50, de 2010-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotouse em 08/02/2011, o prazo para interposição de recurso, por cinco dias, para que fosse apreciado
pelo Plenário do Congresso Nacional o Aviso nº 29, de 2010-CN. Não tendo sido apresentado
recurso, a matéria vai ao Arquivo, como conclusão do Parecer nº 50, de 2010-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotouse em 08/02/2011, o prazo para interposição de recurso, por cinco dias, para que fosse apreciado
pelo Plenário do Congresso Nacional o Aviso nº 26, de 2010-CN. Não tendo sido apresentado
recurso, a matéria vai ao Arquivo, como conclusão do Parecer nº 50, de 2010-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotouse em 08/02/2011, o prazo para interposição de recurso, por cinco dias, para que fosse apreciado
pelo Plenário do Congresso Nacional o Aviso nº 22, de 2010-CN. Não tendo sido apresentado
recurso, a matéria vai ao Arquivo, como conclusão do Parecer nº 50, de 2010-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que nos termos do disposto no § 3º do art. 123 da Resolução nº 1, de 2006-CN, esgotouse em 08/02/2011, o prazo para interposição de recurso, por cinco dias, para que fosse apreciado
pelo Plenário do Congresso Nacional o Aviso nº 13, de 2010-CN. Não tendo sido apresentado
recurso, a matéria vai ao Arquivo, como conclusão do Parecer nº 50, de 2010-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Superior Tribunal de Justiça o Ofício nº 10, de 2011CN (nº 123/GP/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão
Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2010. A matéria será publicada em suplemento ao DSF
de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Tribunal Superior Eleitoral o Ofício nº 9, de 2011-CN
(nº 378/GMRL/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão
Fiscal referente terceiro quadrimestre de 2010. A matéria será publicada em suplemento ao DSF de
10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Tribunal Superior do Trabalho o Ofício nº 8, de 2011CN (OF.TST.GDGSET.GP nº 24/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o
Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro de 2010. A matéria será
publicada em suplemento ao DSF de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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51/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

50/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

49/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

48/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

47/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

46/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

45/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

20/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

Comunica que esta Presidência recebeu do Superior Tribunal Militar o Ofício nº 7, de 2011-CN (nº
14/PRES-03/SEPLA-GS/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a dezembro de 2010. A matéria será publicada em
suplemento ao DSF de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Conselho Nacional de Justiça o Ofício nº 6, de 2011CN (nº 43/GP-COFI/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2010. A matéria será publicada em suplemento
ao DSF de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Ministério Público da União e do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios o Ofício nº 5, de 2011-CN (nº PGR/GAB/57/2011, na origem), que
encaminha ao Congresso Nacional os Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao período de janeiro
a dezembro de 2010. A matéria será publicada em suplemento ao DSF de 10/02/2011 e vai ao
exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu da Câmara dos Deputados o Ofício nº 4, de 2011-CN (nº
GP-O/69/2011, nessa Casa), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal
referente ao período de janeiro a dezembro de 2010. A matéria será publicada em suplemento ao
DSF de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu do Senado Federal o Ofício nº 3, de 2011-CN (Ato do
Presidente nº 1, de 2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2010. A matéria será publicada em suplemento
ao DSF de 10/02/2011 e vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Aviso n° 82-Seses-TCU-Plenário, na origem, do Senhor
Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 021.474/2009-1, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 2/2/2011, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, tendo
sido a matéria despachada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Comunica que esta Presidência recebeu o Aviso n° 81-Seses-TCU-Plenário, na origem, do Senhor
Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 168/2011-TCU, sobre a construção da Subestação de 230 kV, uma das instalações que
integra as obras de Modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, da Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras, tendo sido a matéria despachada à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Encaminha para os arquivos dessa Casa, um exemplar da Mensagem da Excelentíssima Senhora
Presidente da República, bem como um exemplar da Mensagem do Poder Judiciário, entregues ao
Congresso Nacional na Sessão Solene de abertura dos trabalhos legislativos da 1ª Sessão
Legislativa da 54ª Legislatura.
Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão
solene conjunta do Congresso Nacional a realizar-se dia 9 de fevereiro do corrente, quarta-feira, às
dez horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a reverenciar a memória do Senador Eliseu
Resende, falecido no dia 2 de janeiro do corrente.
Comunica que o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº
189, de 2010-CN (nº 792/2010, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto
de Lei da Câmara nº 190, de 2010 (PL nº 4.413, de 2008, na Casa de origem), que “Regulamenta o
exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil –
CAU/BR e os conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; e
dá outras providências”. Solicita a indicação de três Senhores Deputados e, nos termos da
Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a
ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº
188, de 2010-CN (nº 786/2010, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto
de Lei nº 86, de 2010, que “Altera o art. 2º e o Anexo IV da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2010, e o
art. 2º e o Anexo III da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2011”. Solicita a indicação de três Senhores
Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para
integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
Comunica que o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº
187, de 2010-CN (nº 784/2010, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto
de Lei de Conversão nº 16, de 2010 (oriundo da Medida Provisória nº 499, de 2010), que “Altera a
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma Funções Comissionadas Técnicas em cargos em
comissão, criadas pela Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001; altera a Medida
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nºs 8.460, de 17 de setembro de 1992,
12.024, de 27 de agosto de 2009, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.371, de 28 de novembro
de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010, 11.941, de 27 de maio de 2009, 8.685, de 20 de julho de
1993, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 10.848, de 15 de março
de 2004, 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga dispositivo
da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências”. Solicita a indicação de três
Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um
Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.

7/2011
CN

6/2011
CN

5/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

4/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD
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Assunto

3/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

2/2011
CN

Dep. Marco
Maia –
Presidente da
CD

Comunica que o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº
186, de 2010-CN (nº 783/2010, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto
de Lei do Senado nº 263, de 2004 (PL nº 405, de 2007, na Câmara dos Deputados), que
“Acrescenta §6º ao art. 43 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), para dispor sobre a formação de cadastro positivo nos sistemas de proteção ao
crédito”. Solicita a indicação de três Senhores Deputados e, nos termos da Resolução nº 2, de
2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a Comissão Mista a ser incumbida de
relatar o veto.
Comunica que o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº
178, de 2010-CN (nº 707/2010, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2010 (PL nº 5.940, de 2009, na Casa de origem), que “Dispõe sobre a
exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o
regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social –
FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997; e dá outras providências”. Solicita a indicação de três Senhores Deputados e, nos
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um Deputado, para integrar a
Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto.
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Permanentes
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
02 a 28/02/2011
REUNIÕES

COMISSÕES
CAE
CAS
CCJ
CE
CMA
CDH
CRE
CI
CDR
CRA
CCT
CMMC
TOTAL GERAL

ORDINÁRIAS
02
00
02
00
00
00
00
00
01
00
00
00
05

EXTRAORDINÁRIAS
00
00
01
00
01
00
02
00
00
02
00
00
06

CONJUNTAS
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

TOTAL
02
00
03
00
01
00
02
00
01
02
00
00
11

.

SUBCOMISSÕES e GRUPO DE TRABALHO
Permanente de Assuntos Municipais – CAE.
Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência – CAS.
Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde – CAS.
Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social – CAS.
Permanente de Imagem e Prerrogativas Parlamentares – CCJ.
Permanente de Segurança Pública – CCJ.
Temporária para Analisar o PRS 96, de 2009 – CCJ.
Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social – CE.
Permanente de Ciência e Tecnologia – CE.
Permanente do Livro – CE.
Permanente do Esporte – CE.
Permanente da Água – CMA.
Temporária destinada a acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte – CMA.
Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMA.
Permanente do Idoso – CDH.
Permanente da Criança, Adolescente e Juventude – CDH.
Permanente em Defesa da Mulher – CDH.
Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acomp. da Regul. Fundiária da Amazônia Legal CDH
Permanente de Proteção dos Cidadãos Brasileiros no Exterior – CRE.
Permanente de Acompanhamento do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas – CRE.
Permanente para Modernização e Reaparelhamento das Forças Armadas – CRE.
Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira – CRE.
Permanente do Plano de Aceleração do Crescimento – CI.
Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – CI
Grupo de Trabalho Marco Regulatório dos Biocombustíveis - CI
Permanente dos Biocombustíveis – CRA.
Permanente de Serviços de Informática – CCT.

TOTAL GERAL DE REUNIÕES E PROPOSIÇÕES

REUNIÕES

MAT

REL

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

00

00

00
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Proposições Apreciadas
02 a 28/02/2011
COMISSÕES

REQ
e ADIT.
COMISSÃO

PLS
(T)

PLS
(NT)

PDS

EMENDAS
E SUB
DE COMISSÃO

ECD

PEC

IND

PET

DIV

CONS
Q.O.
ATOS e
OUTROS

CAE

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CAS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CCJ

02

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CE

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CMA

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CDH

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CRE

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CI

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CDR

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CRA

08

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CCT

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CMMC

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SUBTOTAL

02

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Proposições Apreciadas
02 a 28/02/2011
COMISSÕES

MSF

PRS

RQS
SF

PLC
(T)

PLC
(NT)

OFS

AVS

PFS

SUG

PAR
e
REL.
SUB.

EME
NDA
PLEN

REC

TUR
SUPL

Total

CAE

02

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

02

CAS

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CCJ

01

00

01

00

00

02

00

00

00

00

00

00

00

06

CE

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CMA

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CDH

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CRE

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CI

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CDR

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CRA

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

08

CCT

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CMMC

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

SUBTOTAL

03

00

01

00

00

02

00

00

00

00

00

00

00

16

Legendas – Comissões
CAE – COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
CAS – COMISÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
CCJ– COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
CE – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
CMA – COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCLIZAÇÃO E CONTROLE
CDH – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO E CONTROLE
CRE – COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
CI – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
CDR – COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
CRA – COMISSÃO DE REFORMA AGRÁRIA E AGRICULTURA
CCT – COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
CMMC – COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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Legendas – Proposições
REQ e ADIT (COMISSÃO) Requerimento e Aditamento de Comissão
PLS (T) – Projeto de Lei do Senado (terminativo)
PLS (NT) – Projeto de Lei do Senado (não terminativo)
PDS – Projeto de Decreto Legislativo
EMENDAS E SUBEMENDAS – Emendas e Subemendas apreciadas pela Comissão
SCD – Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
ECD – Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PDH – Petição de Direitos Humanos
PEC – Proposta de Emenda à Constituição
IND – Indicação
PET – Petição
DIV – Diversos
CONS, Q. O. ATOS e OUTROS – Consulta, Questão de Ordem, Atos de Comissão e Projetos apresentados pelas Comissões
MSF – Mensagem “SF”
PRS – Projeto de Resolução
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário
PLC (NT) – Projeto de Lei da Câmara (não terminativo)
PLC (T) – Projeto de Lei da Câmara (terminativo)
OFS – Ofício “SF”
AVS – Aviso
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
PAR E REL. SUB – Parecer e Relatório das Subcomissões
EMEN PLEN. – Emendas apresentadas em Plenário
REC – Recursos
TUR SUPL – Turno Suplementar
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Relatório das Atividades das Comissões Permanentes
02 a 28/02/2011
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – CAE
Presidente: Senador Delcídio Amaral
Vice Presidente: Senador Lobão Filho
REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
Instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para o Biênio 2011/2012
Resultado: Foram eleitos os Senadores Delcídio Amaral (Presidente) e Lobão Filho (Vice-Presidente)
REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
MENSAGEM (SF) Nº 39, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com o art. 52,
inciso III, letra "d" da Constituição Federal, o nome do senhor ALTAMIR LOPES, para exercer o cargo de
Diretor do Banco Central do Brasil.
Autoria: Presidente da República
Relatoria: Senadora Gleisi Hoffmann
Relatório: A ser apreciado em votação secreta.
Resultado: A Comissão aprova a indicação por 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário e duas
abstenções.

ITEM Nº 02
MENSAGEM (SF) Nº 40, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
Submete à consideração do Senado Federal, nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com o art. 52,
inciso III, letra "d" da Constituição Federal, o nome do Senhor SIDNEI CORRÊA MARQUES, para exercer o
cargo de Diretor do Banco Central do Brasil.
Autoria: Presidente da República
Relatoria: Senador Valdir Raupp
Relatório: A ser apreciado em votação secreta.
Resultado: A Comissão aprova a indicação por 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário e duas
abstenções.
TOTAL DE REUNIÕES: 02
Extraordinária – Deliberativa: 02
MATÉRIAS APRECIADAS: 02
Mensagem (SF): 02

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS
Presidenta: Senador
Vice Presidente: Senador
TOTAL DE REUNIÕES: 00
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MATÉRIAS APRECIADAS: 00

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Presidente: Senador Eunício Oliveira
Vice Presidente: Senador José Pimentel
REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
Instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para o Biênio 2011/2012
Resultado: Foram eleitos os Senadores Eunício Oliveira (Presidente) e José Pimentel (Vice-Presidente)
REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
MENSAGEM (SF) Nº 36, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor LUIZ FUX para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Eros Roberto Grau.
Autoria: Presidente da República
Relatoria: Senador Marcelo Crivella
Relatório: Votação Secreta.
Resultado: Aprovado o Relatório, que passa a constituir Parecer, favorável à escolha do nome do Senhor
LUIZ FUX para compor o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, com vinte e três (23) votos
favoráveis.
ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 1, DE 2011-CCJ
NÃO TERMINATIVO
Requer nos termos do artigo 281, do Regimento Interno desta Casa, dispensa de interstício previsto
pelo art. 2° do Ato n° 1, de 2007-CCJ, para imediata apreciação da Mensagem n° 36, de 2011, que
“submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor LUIZ FUX para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Eros
Roberto Grau.
Autoria: Senador Eunício Oliveira.
Resultado: Aprovado
REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
OFICIO “S” Nº 1, DE 2007
NÃO TERMINATIVO
Encaminha decisão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil que acolheu proposta no
sentido da “atualização e modernização da normatividade infraconstitucional com relação ao funcionamento
das Comissões Parlamentares de Inquérito”.
Autoria: Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
Relatoria: Senador Demóstenes Torres
Relatório: Pelo arquivamento do Ofício “S”.
Resultado: Aprovado o Relatório, que passa a constituir Parecer, pelo arquivamento do Ofício “S”.
ITEM Nº 02
OFICIO “S” Nº 38, DE 2007
NÃO TERMINATIVO
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Encaminhando ao Senado Federal, para conhecimento e análise, Proposta de Reforma Tributária elaborada
pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE.
Autoria: Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais
Relatoria: Senador Demóstenes Torres
Relatório: Pelo encaminhamento, em meio eletrônico, deste parecer e da anexa Proposta de Reforma
Tributária da Febrafite a todos os Senhores Senadores e, em seguida, pelo arquivamento do Ofício “S”.
Resultado: Aprovado o Relatório, que passa a constituir Parecer, pelo encaminhamento, em meio
eletrônico, deste Parecer e da anexa Proposta de Reforma Tributária da Febrafite a todos os Senhores
Senadores e, em seguida, pelo arquivamento do Ofício “S”
ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 857, DE 2010
NÃO TERMINATIVO
Requer seja encaminhado voto de felicitação à Rede Paranaense de Comunicação (RPC TV), que
completou 50 anos, levando a quase 3 milhões de domicílios do Paraná a programação da Rede Globo de
Televisão, por meio de oito emissoras afiliadas: Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel,
Ponta Grossa, Guarapuava e Paranavaí.
Autoria: Senador Flávio Arns
Relatoria: Senador Alvaro Dias
Relatório: Favorável ao Requerimento.
Resultado: Aprovado o Relatório, que passa a constituir Parecer, favorável ao Requerimento.
ITEM Nº 04
REQUERIMENTO Nº 2, DE 2011-CCJ
NÃO TERMINATIVO
Requer nos termos do art. 73 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de nova
Subcomissão Temporária, composta por cinco membros, para no prazo de noventa dias, analisar o
Projeto de Resolução do Senado n° 96, de 2009, que “Altera o Regulamento Administrativo do
Senado Federal, instituído pela Resolução n° 58, de 1972, e posteriores modificações.”
Autoria: Senador Eunício Oliveira.
Resultado: Aprovado.

TOTAL DE REUNIÕES: 03
Ordinária – Deliberativa: 02
Extraordinária – Deliberativa: 01
MATÉRIAS APRECIADAS: 06
Requerimento – CCJ: 02
Mensagem (SF): 01
Oficio “S”: 02
Requerimento “SF”: 01

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CE
Presidente: Senador
Vice Presidente: Senador
TOTAL DE REUNIÕES: 00
MATÉRIAS APRECIADAS: 00

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CMA
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Presidente: Senador Rodrigo Rollemberg
Vice Presidente: Senadora Kátia Abreu
REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
Instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para o Biênio 2011/2012
Resultado: Foram eleitos os Senadores Rodrigo Rollemberg (Presidente) e Kátia Abreu (Vice-Presidente)
TOTAL DE REUNIÕES: 01
Extraordinária – Deliberativa: 01
MATÉRIAS APRECIADAS: 00

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA – CDH.
Presidente:
Vice Presidente:
TOTAL DE REUNIÕES: 00
MATÉRIAS APRECIADAS: 00

COMISSÃO DE RELAÇÕES ESXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE.
Presidente: Senador Fernando Collor
Vice Presidente: Senador Cristovam Buarque
REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
Instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para o Biênio 2011/2012
Resultado: Foram eleitos os Senadores Fernando Collor (Presidente) e Cristovam Buarque (VicePresidente)
REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
NÃO HOUVE DELIBERAÇÃO DE MATÉRIAS
TOTAL DE REUNIÕES: 02
Extraordinária – Deliberativa: 02
MATÉRIAS APRECIADAS: 00

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Presidente: Senador
Vice Presidente: Senador
TOTAL DE REUNIÕES: 00
MATÉRIAS APRECIADAS: 00

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO – CDR
Presidente: Senador Benedito de Lira
Vice Presidente: Senador Eduardo Amorim
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REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
Instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para o Biênio 2011/2012
Resultado: Foram eleitos os Senadores Benedito de Lira (Presidente) e Eduardo Amorim (Vice-Presidente)
TOTAL DE REUNIÕES: 01
Extraordinária – Deliberativa: 01
MATÉRIAS APRECIADAS: 00

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA – CRA
Presidente: Senador Acir Gurgacz

Vice Presidente: Senador Waldemir Moka
REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
Instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para o Biênio 2011/2012
Resultado: Foram eleitos os Senadores Acir Gurgacz (Presidente) e Waldemir Moka (Vice-Presidente)
UNIÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 1, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO
Requer, nos termos regimentais do Senado Federal, seja convidado o Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Gonçalves Rossi, para expor,

perante a

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA, as políticas públicas de estímulo à agropecuária, com
foco no Agronegócio Brasileiro, bem como as propostas para melhorias de serviços vinculados ao setor, em
face aos recentes cortes no orçamento anunciados pelo Governo Federal.
Autoria: Senador Acir Gurgacz.
Resultado: Aprovado.
ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 2, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO
Requer, nos termos regimentais do Senado Federal, seja convidado o Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado do Desenvolvimento Agrário, Afonso Bandeira Florence, para expor, perante a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária – CRA, as políticas públicas de estímulo à agropecuária, com foco na
Agricultura Familiar, bem como as propostas para melhorias de serviços vinculados ao setor, em face aos
recentes cortes no orçamento anunciados pelo Governo Federal.
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Autoria: Senador Acir Gurgacz.
Resultado: Aprovado.
ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 3, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO
Requer, nos termos regimentais do Senado Federal, seja convidada a Excelentíssima Senhora
Ministra de Estado da Pesca e Aqüicultura, Ideli Salvatti, para expor, perante a Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária – CRA, as políticas públicas de estímulo à Aqüicultura e Pesca, bem como as propostas
para melhorias de serviços vinculados ao setor, em face aos recentes cortes no orçamento anunciados pelo
Governo Federal.
Autoria: Senador Acir Gurgacz.
Resultado: Aprovado.
ITEM Nº 04
REQUERIMENTO Nº 4, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO
Requer, nos termos do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada Audiência
Pública nesta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com a finalidade de debater junto à Ministra do
Meio Ambiente, Excelentíssima Senhora Izabella Mônica Vieira Teixeira, acerca da aplicação do Decreto
nº 7.029/2009, que Institui o Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais,
denominado “Programa Mais Ambiente”.
Autoria: Senador Acir Gurgacz.
Resultado: Aprovado.
ITEM Nº 05
REQUERIMENTO Nº 5, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO
Requer, nos termos do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada Audiência
Pública nesta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com a finalidade de debater junto ao Presidente
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Senhor Rolf Hackbart, acerca da
aplicação dos procedimentos administrativos de ratificação das alienações e concessões de terras
devolutas feitas pelos Estados na faixa de fronteira definidos na Instrução Normativa 63/2010.
Autoria: Senador Acir Gurgacz.
Resultado: Aprovado.
ITEM Nº 06
REQUERIMENTO Nº 6, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO

FEVEREIRO
FEVEREIRO2011
2011

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

Requer, nos termos do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada Audiência
Pública nesta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com a finalidade de debater junto ao Presidente
da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, Senhor Alexandre Magno Franco de Aguiar, acerca
do planejamento estratégico, perspectivas e metas da empresa para 2011 e atuação no Programa de
Aquisição de Alimentos do Governo Federal.
Autoria: Senador Acir Gurgacz.
Resultado: Aprovado.
ITEM Nº 07
REQUERIMENTO Nº 7, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO
Requer, nos termos regimentais do Senado Federal, em virtude da Comemoração do Dia Mundial da Água,
no dia 22 de março corrente, a realização de audiência pública para seja debatido a política de uso racional
da água.
Para tanto será convidado o Presidente da Agência Nacional de Água - ANA, e representantes do MAPA, e
do Instituto Sócio Ambiental, para expor, perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA, as
políticas públicas que regulam a questão, bem como as preocupações em face do aquecimento global e
seus efeitos na produção agrícola nacional.
Autoria: Senador Acir Gurgacz.
Resultado: Aprovado
ITEM Nº 08
REQUERIMENTO Nº 8, DE 2011-CRA
NÃO TERMINATIVO
Requer, nos termos do artigo 73 do regimento Interno do Senado Federal, no âmbito desta Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, a criação de Subcomissão Temporária destinada a acompanhar a execução
da política agrícola brasileira, composta por 5 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes.
Autoria: Senador Flexa Ribeiro.
Resultado: Aprovado.

TOTAL DE REUNIÕES: 02
Extraordinária – Deliberativa: 02
MATÉRIAS APRECIADAS: 08
Requerimento CRA: 08

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA - CCT
Presidente:
Vice Presidente:
TOTAL DE REUNIÕES: 00
MATÉRIAS APRECIADAS: 00
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COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - CMMC
Presidente Eventual: Senador Marco Maciel.
Vice Presidenta: VAGO.
Relator: VAGO.
TOTAL DE REUNIÕES: 00
MATÉRIAS APRECIADAS: 00

TOTAL GERAL DE REUNIÕES DAS COMISSÕES: 11
TOTAL GERAL DE MATÉRIAS APRECIADAS: 16
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito
Relatório da SSCEPI – 02/02 a 28/02/2011

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Nome

Reuniões

REFORMA POLÍTICA
ATS 24/2011

1

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos

Proposições
PEC PLC REQ PLS PRS

Obs.

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 Amelia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

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**

Maranhão
PTB - Epitácio Cafeteira*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza**
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Pará
PSDB - Mário Couto*
PSDB - Flexa Ribeiro**
PSOL - Marinor Brito**

Paraíba
PSDB - Cícero Lucena*
Bloco-PMDB - Vital do Rego**
Bloco-PMDB - Wilson Santiago**

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

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

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

Minas Gerais
Bloco-PR - Clésio Andrade* (S)
PSDB - Aécio Neves**
PPS - Itamar Franco**

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

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

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

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

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

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

Sergipe
DEM - Maria do Carmo Alves*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares**
Bloco-PSC - Eduardo Amorim**

Mandatos
*: Período 2007/2015

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

**: Período 2011/2019

Amazonas
Bloco-PT - João Pedro* (S)
Bloco-PMDB - Eduardo Braga**
Bloco-PC DO B - Vanessa Grazziotin**

Paraná
PSDB - Alvaro Dias*
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann**
Bloco-PMDB - Roberto Requião**

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

Mato Grosso do Sul
PSDB - Marisa Serrano*
Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

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

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

Tocantins
DEM - Kátia Abreu*
Bloco-PR - João Ribeiro**
Bloco-PR - Vicentinho Alves**

Amapá
Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PMDB - Gilvam Borges**
PSOL - Randolfe Rodrigues**

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO (1)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

(2)

Leitura: 05/03/2008
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 final prorrogado: 22/12/2010

MEMBROS
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. 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.

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

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

REFORMA POLÍTICA - 2011
Finalidade: Elaborar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, Anteprojeto de Reforma Política.
(Atos do Presidente do Senado Federal nºs 24 e 28, de 2011)
Número de membros: 15 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Designação: 10/02/2011

TITULARES

SUPLENTES

Senador Francisco Dornelles (PP)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Itamar Franco (PPS)

2. Senador Vital do Rego (PMDB)

Senador Fernando Collor (PTB)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Aécio Neves (PSDB)

4. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

5. Senadora Ana Amelia (PP)

Senador Luiz Henrique (PMDB)

6. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Wellington Dias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Pedro Taques (PDT)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)
Senadora Ana Rita (PT)
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)
Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA) (1)

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

1. José Pimentel (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Angela Portela (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

4. Wellington Dias (PT)

Lindbergh Farias (PT)

5. Jorge Viana (PT)

Clésio Andrade (PR)

6. Blairo Maggi (PR)

João Ribeiro (PR)

7. Vicentinho Alves (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

8. Pedro Taques (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

9. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

10. Inácio Arruda (PC DO B)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. Vital do Rego (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

4. Ana Amelia (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

5. Waldemir Moka (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

6. Gilvam Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

7. Benedito de Lira (PP)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ciro Nogueira (PP)

Ivo Cassol (PP)

9.

PSDB
Aécio Neves

1. Alvaro Dias

Cyro Miranda

2. Aloysio Nunes Ferreira

Flexa Ribeiro

3. Paulo Bauer

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello

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

DEM
José Agripino

1. Jayme Campos

Demóstenes Torres

2. Kátia Abreu

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

Notas:
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio Amaral e Lobão Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - 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

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

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

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes

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

1. Eduardo Suplicy (PT)

Angela Portela (PT)

2. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

3. João Pedro (PT)

Wellington Dias (PT)

4. Ana Rita (PT)

Vicentinho Alves (PR)

5. Lindbergh Farias (PT)

João Durval (PDT)

6. Clésio Andrade (PR)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

7. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

8. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Vital do Rego (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Pedro Simon (PMDB)

(1)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

3. Lobão Filho (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

4. Eduardo Braga (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ana Amelia (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

PSDB
Cícero Lucena

1. Aécio Neves

Lúcia Vânia

2. Cyro Miranda

Marisa Serrano

3. Paulo Bauer

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

DEM
Jayme Campos

1. Maria do Carmo Alves

Notas:
1. 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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

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

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 12, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 9, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 11, de 2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE)

(1)
(1)

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

1. Eduardo Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Ana Rita (PT)

Pedro Taques (PDT)

3. Anibal Diniz (PT)

Jorge Viana (PT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(8)

(6)

(6)
(6,9)

Magno Malta (PR)

5. João Ribeiro (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

8. Humberto Costa (PT)

(12)

(13)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eunício Oliveira (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
(3)

(2,5)

2. Eduardo Braga (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Vital do Rego (PMDB)

4. Gilvam Borges (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

5. Lobão Filho (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PMN)

8. Eduardo Amorim (PSC)

(4)
(14)

PSDB
Aécio Neves

1. Mário Couto

Aloysio Nunes Ferreira

2. Flexa Ribeiro

Alvaro Dias

3. Cícero Lucena

(7)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

(11)
(10)

DEM
Kátia Abreu

1. Demóstenes Torres

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Vago em virtude de o Senador Renan Calheiros ter sido designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao
Senador Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3. Em 10.02.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
4. Em 16.02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.Nº 41/2011-GLPMDB)
5. Em 16.02.2011, o Senador Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
6. Em 17.02.2011, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
7. Em 17.02.2011, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 034/2011-GLPSDB), em substituição ao
Senador Paulo Bauer.
8. Em 17.02.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
9. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge Viana
(Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
10. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-LGPTB).
11. Em 17.02.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTB ao PP (Ofícios nº
005/2011-GLDPP e 031/2011-GLPTB).
12. Em 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).
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).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - 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

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

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

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Designação: 28/10/2009

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

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise, no prazo de 90 (noventa) dias, do PRS nº 96, de 2009, que Altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações.
Número de membros: 5 titulares

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

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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

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

1. Delcídio do Amaral (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Anibal Diniz (PT)

Ana Rita (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Gleisi Hoffmann (PT)

Walter Pinheiro (PT)

5. Clésio Andrade (PR)

João Ribeiro (PR)

6. Vicentinho Alves (PR)

Magno Malta (PR)

7. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

8.

Lídice da Mata (PSB)

9.

Inácio Arruda (PC DO B)

10.

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Roberto Requião (PMDB)

1. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Luiz Henrique (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)

4. Waldemir Moka (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

5. Vital do Rego (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ricardo Ferraço (PMDB)

7. Francisco Dornelles (PP)

Benedito de Lira (PP)

8.

Ana Amelia (PP)

9.

PSDB
Lúcia Vânia

1. Alvaro Dias

Marisa Serrano

2. Cyro Miranda

Paulo Bauer

3. Cícero Lucena

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

DEM
Maria do Carmo Alves

1. Jayme Campos

Kátia Abreu

2. José Agripino

PSOL
Marinor Brito

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

1. Randolfe Rodrigues

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

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

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

1. Ana Rita (PT)

João Pedro (PT)

2. Walter Pinheiro (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Vicentinho Alves (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Pedro Taques (PDT)

5. Cristovam Buarque (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rego (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Wilson Santiago (PMDB)

2. Lobão Filho (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

3. Waldemir Moka (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

5. Garibaldi Alves (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

6.

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira

1. Cícero Lucena

Marisa Serrano

2. Flexa Ribeiro

PTB
Paulo Davim (PV)

(1)

1. João Vicente Claudino

(2)

DEM
Kátia Abreu

1. Jayme Campos

PSOL
1. Marinor Brito
Notas:
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).
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.

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

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 11, de 2007, com o obejtivo de analisar os problemas
ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e apresentar propostas para a solução destes
problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a serem adotadas pelos municípios.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.2) 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
Instalação: 27/10/2009

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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

5.3) SUBCOMISSÃO 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
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) 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.
Leitura: 10/05/2010
Instalação: 13/05/2010

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes

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

1. Angela Portela (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Humberto Costa (PT)

Wellington Dias (PT)

4. João Pedro (PT)

Magno Malta (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. João Durval (PDT)
7. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Gilvam Borges (PMDB)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

4. Wilson Santiago (PMDB)

Sérgio Petecão (PMN)

5. Eduardo Amorim (PSC)

Paulo Davim (PV)

6.

PSDB
Marisa Serrano

1. Cícero Lucena

Lúcia Vânia

2. Cyro Miranda

PTB
1.
2.

DEM
Demóstenes Torres

1. José Agripino

PSOL
Marinor Brito

1.

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, do Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 29/2009, do Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar a execução da regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) 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

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, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Anibal Diniz (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Jorge Viana (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

3. Walter Pinheiro (PT)

João Pedro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Ana Amelia (PP)

Vital do Rego (PMDB)

4. Roberto Requião (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

5. Ricardo Ferraço (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

6. Eduardo Amorim (PSC)

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira

1. Aécio Neves

Lúcia Vânia

2. Cyro Miranda

PTB
Fernando Collor

1. Mozarildo Cavalcanti

Gim Argello

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

DEM
José Agripino

1. Demóstenes Torres

PSOL
Randolfe Rodrigues

1.

Notas:
1. Em 22.02.2011, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB na
Comissão (OF. nº 034/2011 - GLPTB).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Cristovam Buarque, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.

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

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2003, 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.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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: 7 titulares e 7 suplentes

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

Jorge Viana (PT)

2. Acir Gurgacz (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3. Cristovam Buarque (PDT)

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

1. Lobão Filho (PMDB)

Ana Amelia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

PSDB
Lúcia Vânia

1. Aloysio Nunes Ferreira

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Gim Argello

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes

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

1. Humberto Costa (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. José Pimentel (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Wellington Dias (PT)

Walter Pinheiro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

6. Pedro Taques (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

8. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

3. Roberto Requião (PMDB)

Vital do Rego (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Wilson Santiago (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

6. Casildo Maldaner (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

7. Eduardo Amorim (PSC)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ivo Cassol (PP)

PSDB
Flexa Ribeiro

1. Aécio Neves

Lúcia Vânia

2. Aloysio Nunes Ferreira

Paulo Bauer

3. Cyro Miranda

PTB
Fernando Collor

1. Armando Monteiro

Mozarildo Cavalcanti

2. João Vicente Claudino

DEM
Demóstenes Torres

1. Jayme Campos

PSOL
1.

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

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Benedito de Lira (PP-AL) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(1)

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

1. Paulo Paim (PT)

(2)

Ana Rita (PT)

2. João Pedro (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

3. José Pimentel (PT)

Vicentinho Alves (PR)

4. Magno Malta (PR)

João Durval (PDT)

5. Acir Gurgacz (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

6.

(3)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ana Amelia (PP)

1. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Lobão Filho (PMDB)

Vital do Rego (PMDB)

3. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Wilson Santiago (PMDB)

4. Eunício Oliveira (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. Garibaldi Alves (PMDB)

PSDB
Aécio Neves

1. Lúcia Vânia

Cícero Lucena

2. Marisa Serrano

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro

DEM
Maria do Carmo Alves

1. Kátia Abreu

PSOL
1.
Notas:
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 24.02.2011, o Senador Wellington Dias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José
Pimentel, que passa a ocupar a vaga de suplente destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
3. Em 24.02.2011, o Senador José Pimentel foi substituído pelo Senador Wellington Dias como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, passando a compô-la como suplente em vaga destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(1)

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

1. Angela Portela (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

João Pedro (PT)

3. Walter Pinheiro (PT)

Clésio Andrade (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

5. João Durval (PDT)
6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

3. Valdir Raupp (PMDB)

Ana Amelia (PP)

4. Luiz Henrique (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

5. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

PSDB
Marisa Serrano

1. Aloysio Nunes Ferreira

Cyro Miranda

2. Flexa Ribeiro

PTB
1.

DEM
Jayme Campos

1. Kátia Abreu

PSOL
1.
Notas:
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Acir Gurgacz e Waldemir Moka, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste.
Designação: 11/05/2010

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

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

1. Delcídio do Amaral (PT)

Anibal Diniz (PT)

2. Paulo Paim (PT)

Walter Pinheiro (PT)

3. Magno Malta (PR)

João Ribeiro (PR)

4. Cristovam Buarque (PDT)

Pedro Taques (PDT)

5. Lídice da Mata (PSB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Braga (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Luiz Henrique (PMDB)

Vital do Rego (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

4. Renan Calheiros (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

6. Benedito de Lira (PP)

PSDB
Cyro Miranda

1. Aloysio Nunes Ferreira

Flexa Ribeiro

2. Cícero Lucena

PTB
Gim Argello

1. Fernando Collor

DEM
José Agripino

1. Maria do Carmo Alves

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
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)

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

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

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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
CORREGEDOR
1º CORREGEDOR SUBSTITUTO
2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 01/02/2011

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

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

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 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
Atualização: 01/02/2011

4) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
SENADOR

CARGO
OUVIDOR-GERAL
Atualização: 02/02/2011

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

5) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:
1ª Eleição Geral: 24/02/2011
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(2)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(3)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(4)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(1)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(6)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

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

(5)

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

Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 16/02/2011
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 PT, conforme Of. nº 14/2011-GLDPT, 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 DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
5. Indicada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of.nº 003/2011-GLPCdoB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
6. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011-GSMB, de 16.02.2011, lido na sessão da mesma data.

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

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

6) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
PV
Atualização: 03/02/2011

7) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 30/11/2010

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
PV
Atualização: 03/02/2011

8) PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010)
Número de membros: 16 titulares

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
PV
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1ª VICE-PRESIDENTE

1ª VICE-PRESIDENTE

Rose de Freitas (PMDB-ES)

Marta Suplicy (PT-SP)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Wilson Santiago (PMDB-PB)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Eduardo Gomes (PSDB-TO)

Cícero Lucena (PSDB-PB)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)

João Ribeiro (PR-TO)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Inocêncio Oliveira (PR-PE)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Júlio Delgado (PSB-MG)

Ciro Nogueira (PP-PI)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DA MINORIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Eunício Oliveira (PMDB-CE)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Fernando Collor (PTB–AL)
(Atualizada em 23.2.2011)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258
scop@senado.gov.br

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

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
IX)

(inciso

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-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 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-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação:
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

SENADORES
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignacio Mendoza Unzain (Py)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Rubén Martínez Huelmo (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE:

(Br)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

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

COMPOSIÇÃO
Presidente:

Vice-Presidente:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
FERNANDO COLLOR
PTB - AL
(Atualizada em 23.2.2011)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai
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Folha de S.Paulo, acerca da economia brasileira. ..

96

Pág.

tentável da região, com destaque ao Programa de
Apoio e Incentivo à Piscicultura. ............................
Registro da aprovação da política de valorização
do salário-mínimo para o período de 2012 a 2015 e
do salário vigente de 2011, no valor de R$ 545,00...

ALVARO DIAS

DEMÓSTENES TORRES

Registro da matéria intitulada “A trajetória
do PT”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 17 de fevereiro de 2011. .......................

Parecer nº 22, de 2011 (da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Ofício nº S/1,
de 2007 (nº 408/2006, na origem, do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República) pelo qual encaminha
decisão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, que acolheu proposta no sentido
da atualização e modernização da normatividade
infraconstitucional com relação ao funcionamento
das Comissões Parlamentares de Inquérito............

51

ANA AMÉLIA
Registro da realização da 21ª Abertura Oﬁcial
da Colheita do Arroz da safra 2010/2011, na cidade
de Camacuã, no Estado do Rio Grande do Sul; e comentários acerca da preocupação do produtor brasileiro com os problemas de renda e sustentabilidade,
devido à concorrência com países do Mercosul......

14

ANGELA PORTELA
Comentários a respeito das propostas relativas ao desenvolvimento econômico, social e educacional para o Estado de Roraima.......................
Destaque à implantação do Programa Nacional
de Acesso à Escola Técnica (Pronatec), que pretende
ampliar a oferta de vagas na educação proﬁssional
para jovens do ensino médio e trabalhadores sem
formação; e comentários sobre a implantação de
mais um campus do Instituto Federal de Roraima. .

1

16

16

86

EUNÍCIO OLIVEIRA
Requerimento nº 134, de 2011, o qual solicita
voto de aplauso à professora e atriz Nádia Domingos Aguiar, pelo trabalho que desenvolve em prol
dos jovens e das crianças em situação de vulnerabilidade do Município de Caucaia, Ceará. .............

84

FRANCISCO DORNELLES

1

Comentários sobre a possibilidade de a elevação dos juros básicos da dívida mobiliária federal
- conhecida como taxa Selic - ser eﬁcaz no combate
das pressões inﬂacionárias. ..................................

90

ANIBAL DINIZ
GLEISI HOFFMANN
Registro da inauguração da sede da Associação dos Municípios do Acre. .............................
Registro do lançamento de programas do
Governo do Acre, em prol do desenvolvimento sus-

16

Aparte ao senador Aloysio Nunes Ferreira. .
Comentários a respeito das relações do Brasil
com o Paraguai para o processo de integração sul-

97

II
Pág.

-americana, com fortalecimento e desenvolvimento
de todas as economias no continente. ..................
Comentários sobre a campanha “Tem coisas
que não dá para ﬁngir que não vê”, relacionada à
exploração sexual de crianças e adolescentes. ....

105

Pág.

Requerimento nº 137, de 2011, o qual requer voto de pesar pelo falecimento do ex-senador Octávio Omar Cardoso, ocorrido em 27 de
fevereiro de 2011. ...........................................

105

105
PEDRO SIMON

MOZARILDO CAVALCANTI
Considerações sobre a necessidade do parlamentar, no exercício de seu mandato, desenvolver
suas atribuições constitucionais de ﬁscalização dos
agentes públicos. ...................................................
Comentários a respeito das denúncias contra o governador do Estado de Roraima, cassado
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE); e registro de
um dossiê preparado para o Comitê de Combate à
Corrupção. .............................................................
Registro das matérias intituladas “Comitê produz dossiê que será enviado para órgãos e imprensa”, publicada no jornal Folha de Boa Vista, edição
de 18 de janeiro de 2011; “Mulher de governador
cassado é acusada por compra de votos em RR”,
publicada no jornal Foto Real, edição de 13 de fevereiro de 2011; entre outras. ................................
Reﬂexão sobre a liberdade de expressão
como pilar da democracia......................................
Registro da matéria intitulada “Dilma pede
pente-ﬁno no projeto de Franklin Martins que regula
mídia”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 24 de fevereiro de 2011. .......................
Aparte à senadora Gleisi Hoffmann. ............
Registro da interdição feita por moradores
do Sul de Roraima, da BR-210, devido à situação
intrafegável da estrada...........................................
Aparte ao senador Randolfe Rodrigues.......

3

Requerimento nº 138, de 2011, o qual solicita
a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
do médico e escritor gaúcho Moacyr Jaime Scliar,
ocorrido em 27 de fevereiro de 2011. ....................
Requerimento nº 139, de 2011, que solicita a
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do ex-senador gaúcho Octávio Omar Cardoso,
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