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Ata da 218ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 30 de novembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Waldemir Moka,
da Sra. Lídice da Mata, do Sr. Walter Pinheiro, da Sra. Lúcia Vânia e do Sr. Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 20 horas e 28 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos nossos
trabalhos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para uma
comunicação inadiável, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Primeiro inscrito, Senador Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
Liderança da Minoria. Cheguei, e era o quarto. Não
sei se alguém vai falar antes de mim pela Liderança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não, V. Exª é o primeiro; o segundo é o Senador
Blairo Maggi, pela Liderança.
Tem que verbalizar, Senador, para registrar.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente,
solicito falar pela Liderança do PR. Eu estava aqui com
o microfone levantado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não, já está inscrito, é o segundo inscrito.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para
uma comunicação inadiável. Sou a segunda inscrita,
após o Senador Paulo Paim.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito bem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Em terceiro lugar, para comunicação inadiável, Srª
Presidenta.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Agora que é a minha vez de falar.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador inscrito, Suplicy.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Agora é a minha vez de falar. Sou o quarto.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Mas em quê?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sou
o quarto a chegar aqui para tentar uma inscrição.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim, mas V. Exª é o primeiro pela Liderança.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
o Senador Maggi chegou em primeiro lugar, ele é o
primeiro a falar pela Liderança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mas ele não tinha chegado. Chegou depois.
Quem? O Blairo?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Blairo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Ah, não vi. Então, desculpe.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Blairo tem prioridade sobre a minha pessoa. O Blairo
é o primeiro e eu sou o segundo.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, está correto: primeiro, Blairo; segundo,
Mário Couto. Paulo Davim não se inscreveu, será o
primeiro a falar.
Antes de dar a palavra ao Senador Paulo Davim,
em permuta com a Senadora Lúcia Vânia, há um requerimento a ser lido:
Nos termos do art. 336, II, combinado com
o art. 338, IV, do RISF, requeremos a urgência
para o PLC nº 30, de 2011, que dispõe sobre
a proteção da vegetação nativa, altera as Leis
nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981; 9.393, de
19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de
15 de setembro de 1965, e 7.754, de abril de
1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24
de agosto de 2001, e dá outras providências.
Tem a assinatura dos membros da Comissão de
Meio Ambiente.
O requerimento lido será votado após a Ordem
do Dia, na forma do disposto no art. 340, II, do Regimento Interno.
É o seguinte o Requerimento.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, II, do
Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.457, DE 2011
Nos termos do art. 256, do Regimento Interno,
requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 105, 2011, de minha autoria, que “Altera o art. 21 da Constituição Federal para
eliminar o monopólio estatal sobre os serviços postais”.
Sala das Sessões, de novembro de 2011. – Senador Lobão Filho.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência defere o requerimento.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, pelo
tempo regimental.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª.
Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, falarei hoje sobre um programa que foi lançado
ontem pelo Ministério da Saúde, o Programa Saúde
Mais Perto de Você.
Esse programa contou a presença de mais de mil
gestores, entre eles prefeitos, governadores, secretários
de saúde, e, na ocasião, assinaram o compromisso que
estabelece uma série de metas e padrões de qualidade a serem seguidos pela Atenção Básica no Brasil.
No momento, 71% dos Municípios do Brasil aderiram a este programa Saúde Mais Perto de Você. Esses
gestores, que evidentemente aderiram ao programa,
receberão 20% a mais dos recursos especíﬁcos para
o ﬁnanciamento da Atenção Básica e poderão duplicar
esses incentivos com a qualiﬁcação das suas equipes
e dos serviços oferecidos à população. Ao todo, são
1.769 Equipes de Atenção Básica que vão receber os
citados incentivos.
A qualidade dos serviços da Atenção Básica
poderá ser acompanhada pela Internet, no site do
Ministério da Saúde. Ou seja, a cidadã ou o cidadão
que for atendido na unidade básica de saúde de seu
Município poderá acompanhar o desempenho da sua
unidade básica pelo site. Acho louvável essa iniciativa
do Ministério da Saúde, até porque sempre defendi a
meritocracia no serviço público de saúde. Porque compreendo que não é justo que o bom servidor público
seja tratado da mesma forma que aquele servidor público que é relapso, que não tem compromisso, que
não veste a camisa do serviço, que não se qualiﬁca.
Acho isso uma injustiça. Por isso mesmo, na hora em
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que o Ministro Padilha começa a implantar programas
no Brasil que farão seguramente a diferença entre o
servidor que tem mérito ou a unidade que tem mérito
no atendimento à população, acho isso extremamente
louvável. É o princípio que vai inapelavelmente forçar
a melhor qualiﬁcação dos serviços de saúde no Brasil.
Estabelece o programa que, na entrada das unidades básicas de saúde, haja informações importantes,
como, por exemplo, que tipos de serviços são oferecidos naquela unidade; o horário de funcionamento da
unidade; os nomes dos proﬁssionais; a escala de plantão e o telefone da Ouvidoria do Ministério da Saúde.
É importante isso. É importante que haja transparência, que não seja aquela unidade onde a sociedade, que é usuária do serviço, chegue e não saiba
que serviço está sendo oferecido, não saiba quais são
os proﬁssionais lotados naquela unidade básica, não
saiba o horário de funcionamento, não tenha à mostra
uma escala de plantão. Portanto, é algo obscuro. Dessa
forma, jamais chegaremos a uma melhor qualiﬁcação
dos serviços públicos de saúde oferecidos à população.
Na hora em que essas unidades básicas forem
bem avaliadas, passarão a receber melhores benefícios,
maiores benefícios. As que não forem bem avaliadas
terão esses benefícios suspensos até uma adequação
às normas do programa Saúde Mais Perto de Você.
Sempre que venho aqui procuro fazer a análise
do sistema de saúde do Brasil, mostrando as falhas,
que são muitas. O Brasil atravessa um problema de
saúde crucial. A situação da saúde no Brasil está insustentável.
Agora mesmo, eu estava conversando com um
grupo de Prefeitos do meu Estado, do Rio Grande do
Norte. Entre eles, o Prefeito de Jucurutu, Júnior Queiroz, questionava por que o Senado não tinha feito
nada ainda para contribuir no melhoramento dos serviços da saúde. Fiz ver que, no Senado, temos a responsabilidade de ﬁscalizar, de apresentar propostas
e alternativas. Inclusive, usei várias vezes a tribuna
desta Casa para levar minha opinião, para apresentar
os problemas, fazer as críticas construtivas, mas também, como hoje, para aplaudir esse programa lançado
ontem pelo Ministério da Saúde, que é um programa
que vem seguramente qualiﬁcar melhor.
Na hora em que se estabelece a meritocracia, o
Ministério vai dar estímulo ao servidor, que é a peça
fundamental, a peça chave de qualquer serviço público,
seja de saúde, de educação ou de segurança pública.
Não importa. O servidor precisa estar motivado e qualiﬁcado para desempenhar suas funções.
Aquele servidor que não tem perspectiva de melhoramento, de qualiﬁcação ou de ascensão... E é natural que isso aconteça, é natural que todas as pes-
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soas sonhem com ascensão na sua carreira, na sua
proﬁssão ou até mesmo ascensão social. Isso é legítimo. Agora, se o servidor da saúde entra no sistema
de saúde por meio de concurso; se ele entra como,
por exemplo, porteiro de uma unidade de saúde, e ele
não tem perspectiva alguma de ascensão; se não lhe é
dada nenhuma atenção para qualiﬁcá-lo, se ele é uma
peça vicariante dentro do sistema de saúde, se ele não
é motivado, se não é cobrada dele a melhoria da sua
atenção ao paciente, ao usuário, ele vai, evidentemente, começar a encarar aquele trabalho, aquele posto,
como de menor importância dentro do sistema, e vai
passar a ser relapso. Ele não vai ter compromisso; ele
vai, invariavelmente, incorrer em falhas no atendimento.
Chega um novo servidor, que observa que o salário dele no ﬁm do mês será igual ao do servidor que
é relapso, que é ausente, que não tem compromisso
com o serviço, que não se qualiﬁca. Então, isso é um
estímulo negativo. Assim, o novo servidor vai ter a
mesma prática do antigo servidor, que não tem compromisso com a saúde.
Portanto, na hora em que se estabelece a meritocracia na saúde, é um alento para o bom servidor,
para aquele proﬁssional qualiﬁcado, para aquele proﬁssional que realmente é comprometido com a sua
unidade, com o serviço, onde ele presta atendimento
à sociedade, ao usuário do sistema de saúde.
Acho importante, e eu não me canso de falar
sobre este assunto, de que falei já reiteradas vezes:
a Emenda nº 29.
Enquanto essa Emenda nº 29 não for aprovada
por esta Casa, eu não me cansarei de, em todas as
oportunidades que tiver, verbalizar a minha preocupação e o meu desejo, na condição não só de Senador da República, mas de médico, e essa é a minha
proﬁssão, é a proﬁssão que eu vou carregar para o
resto da vida. Eu acompanho o anseio do segmento
de saúde no Brasil, o anseio da sociedade, o anseio
de todos aqueles que pensam saúde, que fazem saúde, que militam na saúde diariamente nos hospitais,
nas unidades de saúde. Enﬁm, a Emenda nº 29 será
importante, será um divisor de águas para melhorar a
saúde pública do Brasil.
Defendo que tenhamos celeridade na votação,
que votemos a Emenda nº 29 e que votemos a participação efetiva da União dentro desse bolo orçamentário
que vai custear a saúde pública do Brasil. Defendo que
o Governo ﬂexibilize a sua posição, que aceite que os
Senadores da base votem pelos 10%, que votem no
substitutivo do Senador Tião Viana. O Senador Tião
Viana – eu estava falando há pouco com o Senador
Paim – foi um grande Senador, conhecedor da causa, conhecedor da saúde. E esse substitutivo vem ao
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encontro dos anseios da saúde do Brasil, e somente
dessa forma poderemos ter uma saúde diferente da
situação em que ela se encontra no País.
Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador Paulo Paim para uma
comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta Marta Suplicy, farei três registros rápidos
nestes cinco minutos.
Recebi, com muita satisfação, a visita, em meu
gabinete, do Presidente da Câmara, Deputado Marco
Maia, quando falamos um pouco sobre a questão das
pessoas com deﬁciência, sobre construir uma alternativa ao fator previdenciário, falamos do pré-sal. Fiz
questão também de cumprimentá-lo, porque, nessa
quinta-feira, o Presidente Marco Maia, que foi diretor
do Sindicato de Canoas, do qual fui presidente – acompanhei-o inúmeras vezes, nos seus caminhos da vida,
como Deputado Federal, como dirigente da central –,
amanhã à tarde, assume a Presidência da República.
Meus cumprimentos ao Presidente da Câmara,
que será o Presidente em exercício, provavelmente de
quinta até sábado.
Por outro lado, também, Srª Presidenta, quero registrar que recebi documento, muito bem formulado, lá
da cidade de Uruguaiana, onde as forças vivas daquele
Município reforçam a ideia da importância de criarmos
a Universidade do Mercosul, mediante um projeto que
apresentei – claro, autorizativo –, o PL nº 17, de 2007.
Dizem eles:
Respeitosamente, gostaríamos de solicitar a V. Exª que faça um apelo à Comissão
Parlamentar do Mercosul para que paute o
PL nº 17, de 2007, da autoria de V. Exª, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade do Mercosul, com sede no Estado do
Rio Grande do Sul.
Esta instituição terá como objetivo a oferta de educação superior, compreendendo atividades de ensino,
pesquisa e extensão, tendo como focos de atenção as
questões dos países membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) e, consequentemente, o
atendimento aos estudantes dessas nações.
Com a criação do Mercado Comum do Sul se
fortaleceram, com certeza, as relações comerciais,
turísticas e culturais entre os países da Bacia do Prata.
A Universidade do Mercosul vem coroar esse
processo, com a institucionalização de atividades de
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ensino, pesquisa e extensão, contribuindo com a formação de toda a nossa juventude.
A correspondência que recebi da Câmara de
Vereadores de Uruguaiana é assinada pelo seu presidente, Vereador Ronnie Mello, e pelo secretário, Vereador Luis Gilberto Risso, pedindo empenho para que
aquela cidade seja sede da Universidade do Mercosul.
Lembro que outros Municípios também estão fazendo
o mesmo pleito.
Mas, parabéns à cidade de Uruguaiana, que se
manifesta favorável e com rapidez para que a gente
tenha a Universidade do Mercosul e que Uruguaiana
seja a sede.
Quero também, Srª Presidenta, deixar registrado
outro pronunciamento em que falo sobre o dinheiro do
Fundo de Garantia, que poderá ser usado, mediante
decisão tomada por este Congresso, se não for vetado, o dinheiro do fundo para a Copa.
Fui informado pelo Senador Wellington Dias de
que a Presidenta irá vetar esse artigo. Quero aqui, de
público, dizer que estou conﬁante que a Presidenta vai
vetar, para que o dinheiro do Fundo de Garantia, que é
do trabalhador, não seja destinado às obras da Copa.
Srª Presidenta, quero ﬁcar exatamente nos cinco
minutos. Só peço a V. Exª que considere na íntegra os
dois pronunciamentos, que só comentei, já que não os li.
Senadora Marta Suplicy, permita-me apenas dizer
que na quinta-feira, às 9 horas, vamos votar o PL 122
mediante acordo feito entre aqueles que são contra...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... o PL
122 e aqueles que são a favor. Dialoguei tanto com a
Senadora Marta Suplicy como com o Senador Crivella,
o Senador...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Senador Magno Malta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente. V. Exª me ajudou aqui nos meus quarenta segundos. Enﬁm, dialoguei com todos. Embora tenham
posições divergentes, entendem que é o momento de
se votar e, quem sabe, até lá, possamos construir uma
proposta alternativa.
Era isso, obrigado, Presidenta, que é relatora do
PL 122. O projeto está em suas mãos, e V. Exª provavelmente vai apresentar um substitutivo nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, respeitosamente, gostaria de solicitar, de
fazer um apelo aos membros da Comissão Parlamentar
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Conjunta do Mercosul que coloquem em pauta o PLS
17/2007, de nossa autoria, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade do Mercosul, com sede
no Estado do Rio Grande do Sul.
Esta instituição terá como objetivo a oferta de educação superior, compreendendo atividades de ensino,
pesquisa e extensão, tendo como focos de atenção as
questões dos países membros do Mercosul (Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai) e o atendimento aos
estudantes dessas nações.
Sr. Presidente, Com a criação do Mercado Comum do Sul se fortaleceram e se intensiﬁcaram as relações comerciais, turísticas e culturais com os países
da Bacia do Prata.
A Universidade do Mercosul vem coroar esse
processo, com a institucionalização de atividades de
ensino, pesquisa e extensão de forma a contribuir na
formação dos jovens dos países, no desenvolvimento
cientíﬁco, artístico e cultural e, sobretudo, no fomento
de relações de amizade que conﬁrmem a paz no Sul
de nosso continente.
As conversações entre os membros do Bloco
já apontam para a construção desta instituição, que,
inclusive, poderá se tornar um centro de ensino cujos
diplomas tenham validade internacional. Certamente,
a Universidade do Mercosul beneﬁciará as populações
do Brasil e dos países vizinhos, pois elas passarão a
ter maiores oportunidades de se conhecer e de crescer
na cultura, na ciência e nas proﬁssões, respondendo
a seus desaﬁos de desenvolvimento.
Srªs e Srs.Senadores, recebi correspondência
da Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana,
assinada pelo presidente, vereador Ronnie Mello, e
pelo secretário, vereador Luis Gilberto Risso, pedindo
empenho para que aquela cidade seja sede da Universidade do Mercosul.
Lembro que outros municípios também estão
fazendo o mesmo pleito.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Pronunciamento sobre o PLS
69/2011 – para permitir que operações de crédito com
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) destinadas aos entes públicos para investimentos em saneamento e habitação sejam excluídas
do cálculo do limite de endividamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
trazer a esta Tribuna um tema que trata de Recursos
do FGTS para obras de saneamento público.
O que proponho, através do PLS 69 de 2011,
é que os empréstimos voltados para a realização de
investimentos públicos em infra-estrutura, mais precisamente em abastecimento de água e de esgoto e
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em habitação, sejam excluídos do cálculo de endividamento dos Estados e Distrito Federal.
Tais investimentos, além de todos os outros efeitos virtuosos que certamente trarão, especialmente na
melhoria da saúde da população mais carente, induzirão a contratação de mão-de-obra urbana não-especializada, exatamente aquela que é a maior vítima do
desemprego em nosso País.
Isso repercutirá no âmbito ﬁscal positivamente;
pois, de uns anos para cá, a responsabilidade ﬁscal,
no Brasil, deixou de ser apenas um conceito restrito
ao campo das ideias, se transformou em valor deﬁnitivamente incorporado na prática política brasileira.
E esta forma de trabalharmos a responsabilidade
ﬁscal conduz à construção de sociedade que queremos,
ou seja, que a população mais humilde, tenha acesso
às condições de dignidade que para alguns são triviais,
mas para muitos é o essencial: o saneamento básico!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os gastos
com investimentos são fundamentais para que o processo de desenvolvimento do país não seja interrompido.
A expansão do investimento permite o aumento
da receita pública, o que direciona às repercussões
positivas sobre o resultado ﬁscal.
E, através destes ajustes ﬁscais, seja mantido o
nível de crescimento econômico.
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Este projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa, aguardando o Relatório do Senador Romero Jucá.
A população, como um todo, é que será a maior
beneﬁciária com a aprovação deste projeto, principalmente as pessoas de baixa renda, que moram em
locais insalubres por falta de saneamento, e aqueles
trabalhadores, sem muita qualiﬁcação, que terão oportunidades crescentes de emprego com a aplicação de
políticas públicas com esta ﬁnalidade.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Sobre a mesa, há dois requerimentos, subscritos
pelo Senador Eduardo Amorim, de licença médica por
vinte dias, a partir do dia 6 de dezembro próximo, e de
licença particular, pelo prazo de 101 dias, a partir do
dia 26 de dezembro próximo.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 1.458, DE 2011
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 43, I do Regimento
Interno do Senado Federal, 20 (vinte) dias de licença
médica, a contar do dia 6 de dezembro de 2011, conforme o laudo médico anexo. – Senador Eduardo Amorim.
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REQUERIMENTO Nº 1.459, DE 2011
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 56, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 43, II, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para tratar
de interesse particular pelo prazo de 101 (cento e um)
dias, a partir de 26 de dezembro de 2011. – Senador
Eduardo Amorim, Líder do PSC.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos, ﬁcam concedidas
as duas licenças solicitadas.
A Presidência tomará as providências necessárias à convocação do suplente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.460, DE 2011
Senhor Presidente do Senado Federal
Senador José Sarney,
Requeiro, com fulcro no art. 40 do Regimento Interno, seja autorizada minha ausência aos trabalhos
da Casa no período 1° a 03 de dezembro de 2011,
ocasião em que deverei participar, como integrante da
representação brasileira, da XXVIII Sessão do Parlamento do Mercosul.
Outrossim, com fundamento no artigo 39 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que me
ausentarei do País no período acima pelas razões já
expostas.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2011. –
Senador Pedro Simon.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado após a Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Srª Presidente, o Senador Ricardo Ferraço pediu que ﬁzéssemos inversão das intervenções; eu ocupando o horário
dele e ele ocupando a quinta posição, que é a minha.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há um novo procedimento, Senador Anibal: o
Senador tem de falar com a Mesa.
Então, para não criar nenhuma ...
Você trocou com o Valadares? (Pausa.)
Também não.
Então vou fazer o seguinte: enquanto ele liga para
a Mesa, vou pedir a alguém inscrito para comunicação
inadiável que se coloque...
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Não, vou fazer alternância; falará o Senador Antonio Carlos Valadares, e V. Exª pede que ele entre em
contato com a Mesa.
O Senador Antonio Carlos Valadares está com a
palavra como orador inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, minha fala tem o objetivo
de dar aos Prefeitos Municipais e também aos Governadores uma notícia que eu considero alvissareira, já
divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo, na edição
de ontem, notícia que se refere a um decreto presidencial e também a um ato normativo assinado pelos
Ministros da Fazenda e do Planejamento, determinando
que, de agora em diante, nos convênios ou contratos
que forem assinados entre a União, os Estados e os
Municípios que tenham um valor abaixo, na realização
de obras, de R$750 mil, a Unidade Federada, quer dizer, o Prefeito ou o próprio Governador terá o direito de
receber metade para realização do empreendimento
através das transferências voluntárias executadas pelo
Governo Federal.
Acho que essa é uma notícia importante, uma decisão muito favorável aos Municípios, notadamente porque os recursos oriundos da União para os Municípios
eram transferidos a conta-gotas. A Caixa Econômica,
de uma forma geral, recebia parte do convênio, ia aos
Municípios quando podia, porque as demandas sempre
eram grandes, para medir a obra, e, de acordo com a
medição, o recurso ia sendo liberado paulatinamente.
Isso atrasava os investimentos; isso deixava os prefeitos, muitas vezes, muito mal perante a comunidade,
porque os recursos demoravam a chegar à municipalidade. Nem sempre a empresa ganhadora da licitação
dispunha de capital de giro suﬁciente para tocar a obra.
Aﬁnal, o que acontecia era um desgaste político muito
grande do governo local e também do próprio governo
da União, um desgaste político com os prefeitos e com
os próprios parlamentares que apresentavam emendas
direcionadas para esse ou aquele Município.
Mas devo dizer que essa decisão, que beneﬁcia milhares de Municípios brasileiros, a maioria dos
quais precisa da disponibilidade de recursos federais,
através de emendas, para realização de obras - os
Municípios estão sendo beneﬁciados, assim como
os próprios Estados, nessa condição, com obras cujo
valor é inferior a R$ 750 mil -, decorreu, em primeiro
lugar, de uma emenda que eu ﬁz à LDO neste ano,
dispondo que a entrega dos recursos federais seria feita em três parcelas. A primeira parcela seria de 50%,
no ato da assinatura do respectivo convênio, naturalmente com o Município provando que estava em dia
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com a Previdência Social, com a prestação de contas
obrigatória. Numa segunda etapa, a parcela seria de
25%, sendo, na última etapa, de 25%. O que o Governo Federal aprovou e a Comissão de Orçamento, em
primeiro lugar, aprovou? Foi estabelecido que seriam
50% no ato da assinatura e publicação do convênio;
30%, numa segunda parcela, naturalmente depois da
medição efetuada da obra; e, por último, uma parcela
de 20% para o pagamento total do recurso menor do
que R$750 mil.
Foi um ato de compreensão do Governo Federal,
da Presidenta Dilma, que entendeu que os Municípios
brasileiros se ressentem da queda de arrecadação em
face de motivos os mais diversos, como a renúncia ﬁscal
propiciada pelo Governo Federal, durante várias oportunidades, para as montadoras, por exemplo, e para
outras atividades econômicas, com o ﬁto de evitar o
desemprego generalizado, a desocupação da mão de
obra, que seria um desastre para o nosso País, principalmente para os Estados industrializados, como
os Estados do sul do País, a exemplo de São Paulo.
Por essa razão, Srª Presidente, quero enaltecer a
decisão presidencial, que está em conformidade com
o desejo dos prefeitos municipais de todo o Brasil. Era
chegada a hora de acabar com essa liberação a conta-gotas, uma liberação que humilhava os prefeitos municipais, que deixava os Parlamentares, autores das
emendas, numa situação constrangedora de dizerem
aos prefeitos que os recursos só poderiam ser liberados paulatinamente, na medida em que a Caixa Econômica Federal ﬁzesse as devidas medições. Agora,
50%, metade daquilo que representar R$750 mil será
disponibilizado para as prefeituras municipais.
Quero me regozijar, mais uma vez, com a Ministra do Planejamento por essa decisão, que teve o
acatamento da Presidenta Dilma e que vem beneﬁciar
substancialmente os Municípios de todo o Brasil.
Aqui está a matéria, Srª Presidenta, que foi publicada no O Estado de S .Paulo, dizendo que o Governo endurece regra de convênios com entes da União,
mas os prefeitos municipais terão que mostrar que
ﬁzeram a divulgação dos dados, fornecendo acesso
geral ao público de forma pormenorizada e que, nos
contratos inferiores a R$750 mil, 50% do valor deverão
ser depositados pela União no início e o restante será
liberado durante a execução. Agora se exige também
a comprovação de precatórios judiciais, como também
todos os atos referentes aos convênios deverão ser
registrados no Siconv.
A Portaria Interministerial nº 507 foi assinada pelos Ministros Miriam Belchior, do Planejamento, Guido
Mantega, da Fazenda, e Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União e visa criar mecanismo de controle
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dos convênios, visto que o sistema atual estava sujeito também a fraudes. Os principais escândalos do
governo da Presidenta Dilma ocorreram justamente na
assinatura de convênios envolvendo principalmente as
ONGs. No dia 11, outra portaria assinada pelos três
Ministros criou mecanismo de controle especíﬁco para
as ONGs e determinou um pente ﬁno nos convênios.
Então, Srª Presidenta, além de um maior rigor na
ﬁscalização, uma maior facilidade para os prefeitos na
aplicação dos recursos que são liberados pela União
através de programas de obras e de transferências
voluntárias do Governo Federal.
Era esta a notícia que eu gostaria de dar aos senhores prefeitos municipais de todo o Brasil, que agora serão realmente beneﬁciados com essa medida do
Governo Federal, que propõe a liberação de recursos
em até 50% do que for abaixo de 750 mil, mas eles
serão obrigados a empreender esforços no intuito de
mostrar o que estão fazendo, porque o rigor da ﬁscalização sobre as obras municipais, sobre as obras dos
governos estaduais,
Esse rigor foi aumentado de forma acentuada.
O que é bom para a transparência da gestão pública
municipal, estadual e nacional.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Antonio Carlos Valadares.
Com a palavra o Senador Blairo Maggi, pela Liderança de seu Partido.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, todos aqueles que nos assistem pela
TV Senado, gostaria de aproveitar o espaço do meu
Partido para fazer aqui uma comunicação importante.
Primeiro, convido os nossos colegas, Senadores e Senadoras, para que possamos, logo após a
Ordem do Dia, votar o requerimento, aqui já lido pela
Srª Presidente, de urgência para a votação do PLC
30, o Código Florestal.
Ontem, não conseguimos levar adiante essa
empreitada, e temos de seguir todos os ritos, todas
as regras, todas as normas desta Casa, obviamente.
Portanto, vamos votar hoje a urgência para que seja
dada preferência a esse projeto. Espero que façamos
isso com a presença das senhoras e dos senhores
aqui em nosso plenário, logo após a Ordem do Dia.
Acho que esse é o projeto mais importante que
todos nós temos a votar neste ano. Claro que há outros
projetos importantes, como a DRU, para o Governo;
como a Emenda 29, importante para todos os Municípios, para todo cidadão brasileiro. Mas esse projeto do
Código Florestal diz respeito à organização de todo o
sistema de produção, da agricultura, da pecuária, das
áreas de ﬂorestas, enﬁm, grande parte da economia
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brasileira que vem da agricultura, da pecuária, do sistema de ﬂorestas, das minerações, enﬁm, tudo que se
refere praticamente à natureza, se refere à questão do
campo, estaremos votando nesse projeto.
Então, faremos isso hoje, para ganharmos a urgência, e, na terça-feira, vamos trazer ao Plenário essa
votação, quando espero também que nós, Senadoras
e Senadores, possamos aprová-lo.
Todos nós estamos nos esforçando para que haja
um grande entendimento, aliás, como ocorreu quando
da construção desse Código Florestal, desde que veio
da Câmara. Aqui, nós trabalhamos com muito aﬁnco,
com muita dedicação, ouvindo a todos, prestando atenção e dando oportunidade a todos,
Estamo-nos esforçando, todos nós, para termos
um grande entendimento; aliás, como foi construído
esse Código Florestal desde que veio da Câmara para o
Senado, e aqui nós trabalhamos com muito aﬁnco, com
muita dedicação, ouvindo a todos, prestando atenção
e dando a oportunidade para que todos, ambientalistas, produtores, cientistas, todos eles pudessem vir à
Casa, vir ao Senado para se posicionar e colocar, e
os nossos Relatores, Senador Jorge Viana e Senador
Luiz Henrique, na Ciência e Tecnologia e na Agricultura, e também na Comissão de Meio Ambiente e na
CCJ, obviamente por onde passou, todos os Relatores
tiveram muita paciência e muita competência de ouvir
a todos e agasalhar aquilo que poderia ser de consenso e ser compreendido como aquilo que o País quer e
precisa. Então, na terça-feira, faremos essa votação.
Eu gostaria de convidar aqueles que, por muitos
anos.... Esta luta é de muitos e muitos anos. Há mais
de dez, doze anos que esse projeto tramitou pela Câmara e chegou ao Senado Federal. Portanto, na terça-feira, nós teremos aqui o grande dia. Espero que seja
o grande dia da confraternização brasileira pela produção sustentada, pelo agronegócio, pela agricultura
familiar e também pela conservação e preservação
das nossas riquezas e a ordenação de como se pode
produzir sem ter que ir à Justiça, sem ter que se incomodar e incomodar o Ministério Público e também as
justiças estaduais e a federal.
Portanto, eu gostaria de convidar todos aqueles
que se envolveram nessa questão nesses últimos anos,
para que, na terça-feira, nós pudéssemos estar aqui,
em Brasília, para comemorarmos, com toda a certeza,
a votação e a aprovação dessa tão importante matéria
para o Brasil. Todos nós dissemos, durante todas as
nossas reuniões e nas comissões, de que o que sairia – e já está pronto – e sairá da votação no Senado
não é para os ambientalistas ganharem, não é para
os produtores ou a agricultura ou as ﬂorestas ganha-
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rem: quem ganha é o Brasil, porque nós teremos paz
e tranquilidade para produzir.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Blairo.
Com a palavra o Senador Anibal, por permuta
com o Senador Ferraço. Em seguida, será chamada
a Senadora Ana Amélia, como comunicação inadiável, e, como orador inscrito, o Senador Cícero Lucena.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado,
aproveito a minha estada aqui na tribuna do Senado
para cumprimentar o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pela importância da iniciativa do Ministério e do
ato que aconteceu ontem no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, que reuniu mais de mil gestores
da saúde entre governadores, prefeitos, secretários
municipais, secretários estaduais e proﬁssionais da
saúde, para a assinatura do pacto através do Programa Saúde Mais Perto de Você – acesso e qualidade.
Quero saudar hoje aqui a iniciativa ousada e inovadora do Governo Federal, sobre a liderança da Presidenta Dilma, que tem dado toda uma atenção especial
à saúde no Brasil, principalmente à saúde da mulher,
a saúde da criança, a atenção ao pré-natal, todas as
atenções que estão contidas no cardápio de atenção
básica dos serviços de saúde. E o Ministério da Saúde,
ao implantar essas metas de qualidade para atenção
básica para os municípios, dentro dessa estratégia de
ação do programa Saúde Mais Perto de Você – acesso
e qualidade, está proporcionando melhor atendimento e maior possibilidade de ﬁscalização das pessoas,
uma vez que os próprios usuários é que vão atestar o
nível de qualidade desse atendimento nas unidades
básicas de saúde.
O lançamento do programa, liderado pelo próprio
Ministro Alexandre Padilha, foi um sucesso e teve a
adesão de mais de mil gestores, entre prefeitos, governadores, secretários municipais, secretários estaduais
e proﬁssionais de saúde, que assinaram o compromisso total com a qualidade no atendimento.
Trata-se de um momento histórico, que reuniu o
conjunto dos administradores, num verdadeiro pacto
pela valorização da atenção básica. Não venceremos
os desaﬁos de melhorar a saúde pública sem a atuação
unida de todos os municípios, os governos estaduais
e o Governo Federal, fazendo cumprir aquilo que está
na base do que está preconizado no Sistema Único
de Saúde (SUS).
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O programa relaciona uma série de metas e padrões de qualidade que deverão cumprir, e ser cumpridos, nas unidades de atenção básica da saúde.
No início, os gestores que aderirem ao programa
receberão 20% a mais dos recursos especíﬁcos para
o ﬁnanciamento do setor e, em caso de boa avaliação,
poderão até dobrar o incentivo. Isso é muito interessante, porque, através desse gesto, a Secretaria de Saúde
dos Estados e o Ministério da Saúde vão poder premiar
aquelas unidades que verdadeiramente trabalham,
para garantir um verdadeiro atendimento à população.
Além de estruturado, esse programa inova ainda
na transparência de suas ações. Os resultados serão
lançados em um portal na Internet para o cidadão
conferir o andamento das ações desenvolvidas em
sua região.
Os brasileiros poderão acompanhar pela Internet, no site do Departamento de Atenção Básica do
Ministério da Saúde, a qualidade do serviço e o atendimento prestado pelas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) em todos os municípios brasileiros. A atenção
vai ser dobrada, e a intenção é que a população tenha em mãos ferramentas para cobrar a qualidade do
atendimento. Ou seja, a opinião do usuário será um
dos critérios de avaliação dessas equipes.
A estratégia teve grande adesão nacional: cerca
de 71% dos municípios do País aderiram ao programa Saúde Mais Perto de Você – acesso e qualidade.
Ao todo, 17.669 equipes de atenção básica vão
receber o componente de qualidade, o que representa
um valor adicional mensal de até R$1.700 por grupo
imediato, podendo chegar a R$8.500, dependendo das
avaliações. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
destacou que os recursos ampliam signiﬁcativamente
o ﬁnanciamento da atenção básica, com ações que
avançam para assegurar equipes mais incentivadas,
preparadas e capazes de atender a população com
qualidade.
Na entrada de cada uma das unidades cadastradas, haverá uma placa, mostrando o Saúde Mais Perto
de Você, e haverá também uma identiﬁcação de todos
os serviços prestados naquela unidade, o horário de
funcionamento da unidade, nome e escala dos proﬁssionais, da equipe, além de telefone da Ouvidoria do
Ministério da Saúde e do município. Também estarão
disponíveis metas e padrões de qualidade assumidos pelos gestores municipais das 17.669 equipes
cadastradas.
Serão avaliados indicadores como: tempo de espera, cobertura de hipertensos e diabéticos; padrões
de acesso e qualidade ao pré-natal; avaliação do uso
e da satisfação dos usuários e acompanhamento das
condicionalidades do Bolsa Família, entre outros as-
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pectos. As equipes com desempenho muito bom poderão até dobrar os recursos que já recebem, passando a receber até R$8.500 mensais, o que representa
um acréscimo de 100% no componente de qualidade.
Com o Programa, o Ministério da Saúde também
incorpora, em sua política de atenção básica e no ﬁnanciamento, a possibilidade de reconhecer o esforço
dos gestores municipais e proﬁssionais de saúde, induzindo e premiando a qualidade e fazendo com que
o máximo de pessoas possam ser bem atendidas nas
nossas unidades de saúde.
Quero também aqui parabenizar o Governador
Tião Viana, que esteve presente a esse ato, proferiu
uma palestra, falando da importância da atenção básica. A porta de entrada das famílias nos serviços de
saúde é exatamente na unidade básica de saúde, e o
Governador Tião Viana, ciente do fortalecimento dessas
unidades básicas, foi o primeiro governador, entre os
27 governadores brasileiros, a aderir a esse programa.
Então, a expectativa é que todos os governadores
venham compor esse termo de adesão e que a gente
possa ter um trabalho muito mais profícuo em todas
as unidades de saúde do nosso Brasil, espalhadas por
todos os municípios.
E quero também, para ﬁnalizar, Presidente Marta,
informar que o Governador Tião Viana e o Secretário
de Estado de Justiça e Direitos Humanos tiveram uma
reunião com o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para tratar especiﬁcamente da situação emergencial
criada com a entrada dos haitianos no Acre, através
dos Municípios de Brasileia e Assis Brasil.
É um assunto que parecia que estava relativamente superado, mas não está. Aliás, o assunto está
se tornando cada vez mais grave, a situação está se
tornando praticamente incontrolável. Já passaram 1.200
haitianos pelo Acre, através de Brasileia e de Assis
Brasil; 700 deles já tiveram atendimento; hoje, temos
500 haitianos instalados pessimamente lá no Município
de Brasileia; em um alojamento onde caberiam 80 pessoas, 100 pessoas, hoje há pelo menos 500 haitianos.
O Ministro José Eduardo Cardozo assumiu um
compromisso com o Senador Tião Viana e com o Secretário de Justiça e Direitos Humanos, no sentido de
levar esse assunto para o gabinete da Presidenta Dilma, juntamente com a Ministra Gleisi, com a Ministra
Ideli Salvatti. É preciso uma intervenção do Governo
brasileiro neste momento, das autoridades diplomáticas,
de todo o setor ligado à anistia, do setor do Ministério
das Relações Exteriores que trata desses assuntos
relacionados a refugiados. Esses haitianos estão entrando como refugiados, e nós, brasileiros, temos, por
princípio, atendê-los bem, solidariamente. Assim temos feito. O Governo do Acre conseguiu segurar essa
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situação até agora com os próprios recursos, com os
parcos recursos que o Governo do Acre tem. Mas é
preciso que o Governo Federal entre com sua ajuda
neste momento, para encontrarmos uma saída, tanto
no sentido de atender àqueles que estão em Brasileia,
quanto no sentido de uma solução diplomática para
tentar impedir que eles continuem entrando do jeito
como estão entrando, se não essa rota vai-se consolidar, e teremos muitos problemas no futuro.
Era isso, Srª Presidente. Obrigado pela tolerância do tempo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Anibal Diniz.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, para uma
comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora) –
Cara Presidente Marta Suplicy, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, eu
gostaria de renovar o convite que, há pouco, da tribuna
o Senador Blairo Maggi fez a todos os interessados na
questão do Código Florestal para que estejam aqui a
ﬁm de acompanhar a decisão. Especialmente hoje à
tarde, há quórum para a gente votar o requerimento
lido por V. Exª há pouco, na abertura dos trabalhos da
sessão deliberativa desta tarde.
Eu queria também ressaltar a importância desse
tema porque está expirando o prazo para a entrada
em vigor da prorrogação dada pela Presidenta sobre
a questão do Código. E é relevante que ofereçamos
aos produtores, aos ambientalistas a segurança jurídica necessária para que atividade da produção sustentável continue.
Srª Presidente Marta Suplicy, vou terminar este
pronunciamento e sigo ao meu gabinete com muita
honra, já que estamos tratando de Código Florestal,
para receber a visita do Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Vai ser uma boa oportunidade para
trabalharmos em conjunto, já que, no Orçamento de
2012, a maior parte da emenda que apresentei foi para
o Ministério da Agricultura.
Então, penso que será um bom momento, não só
para a agricultura, mas incluindo também a Embrapa.
Hoje tive a oportunidade, Srª Presidente, de ser
recebida pelo Ministro da Educação, Fernando Haddad,
seu amigo e conhecido, a quem, com muita agilidade
e muita cordialidade, em uma relação absolutamente republicana, em 24 horas solicitei audiência e fui
recebida hoje pela equipe do Ministro, para tratar de
assuntos de interesse, que não são, em alguns casos,
só do Rio Grande do Sul, mas de todo o País, como,
por exemplo, a questão relacionada ao piso nacional
para os professores.
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Eu tratei com o Ministro exatamente do pagamento complementar da União aos Estados e Municípios
que cumprem o pagamento do piso salarial proﬁssional
para os professores do magistério público da educação básica, prevista pela chamada Lei do Piso, a Lei
nº 11.738, de 2008.
Essa lei prevê que, nos casos em que o pagamento do piso gerar um acréscimo de custeio que ultrapasse as vinculações orçamentárias constitucionais
para a educação, a União deverá complementar o ente
federativo que estiver cumprindo a lei com os recursos
ﬁnanceiros necessários.
Levei ao Ministro Fernando Haddad o caso do
Município de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, onde
o pagamento do piso salarial elevou o orçamento municipal destinado à educação para 33,45%, quando a
vinculação constitucional é de 25%.
Dom Pedrito já investia 30% do orçamento em
educação, mas o cumprimento da lei produziu um acréscimo de despesas de R$1.511.704,00, comprovadas
em planilhas de pagamento de salários, que foram levadas ao conhecimento do Ministro Fernando Haddad.
Segundo o Prefeito Municipal de Dom Pedrito,
Francisco Alves Dias, mais conhecido como Prefeito
Chiquinho, do meu partido, esses recursos que vêm
sendo pagos rigorosamente, inclusive com retroatividade, são retirados de investimentos em infraestrutura
educacional e também de outras áreas do orçamento
municipal lá de Dom Pedrito.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, com muita clareza,
o Ministro Fernando Haddad revelou mais uma distorção federativa e um exemplo do peso da burocracia na
administração pública.
O Ministro revelou que, por uma decisão do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED),
o MEC não pode transferir recursos para o Município
de Dom Pedrito e para outros na mesma situação.
Segundo ele, o Consed não autoriza a complementação orçamentária a Dom Pedríto pelo MEC porque Municípios pertencentes a Estados que não recebem a complementação não têm direito aos recursos
garantidos por lei.
E, ainda, de acordo com o Ministro, o Rio Grande
do Sul, que não consegue pagar o piso salarial aos
seus professores, não recebe a referida complementação por ser um “Estado rico”, de acordo com os critérios do Consed.
Srªs e Srs. Senadores, a orientação do Consed é
completamente equivocada. Primeiro, porque confunde
índices de desenvolvimento com saúde ﬁnanceira dos
Estados e Municípios.
O Rio Grande do Sul, embora ainda tenha índices
de desenvolvimento humano razoáveis, sofre com uma
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histórica crise ﬁscal que impede o pagamento do piso
salarial aos professores, o qual, inclusive, levou a categoria a um estado de greve. Mesmo assim, a União
não fornece o complemento previsto na lei do piso.
Em segundo lugar, a decisão do Consed é um
equívoco porque confunde diferentes entes federativos
que têm autonomia orçamentária.
Nesse caso, o Município de Dom Pedrito será
prejudicado por cumprir a legislação e por estar localizado no Rio Grande do Sul, o chamado “Estado rico”
que não consegue pagar suas contas!
Esse é apenas mais um exemplo de como as
distorções federativas e a burocracia emperram o desenvolvimento social em nosso País.
E, para encerrar, Srª Presidente, como jornalista,
muito tratei do Fies porque os juros eram insuportáveis, impagáveis, nesses contratos de ﬁnanciamento
para jovens carentes.
O Ministro me deu uma boa notícia: com a mudança de critérios do Fies, dos 30 mil contratos de ﬁnanciamento estudantil para universitários, passamos
agora para 140 mil contratos. Essa é uma boa notícia.
E tomara que seja sempre assim para dar oportunidade especialmente aos jovens que tanto precisam de
um curso superior!
Muito obrigada, Srª Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Marta, permita-me um pela ordem?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só para fazer um
esclarecimento.
Recebi meia dúzia de telefonemas porque eu
disse, da tribuna, que votaríamos o 122 na quinta,
mas é na quinta da semana que vem, dia 8, às 9 horas da manhã.
É que, quando eu disse quinta, eu não disse dia 8.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
Eu vou repetir o que V. Exª disse: o Projeto nº 122,
do combate à homofobia, será votado quinta-feira que
vem – quer dizer, não desta semana, mas da outra,
dia 8 –, às 9 horas da manhã.
Eu ia parabenizar a Senadora Amélia, mas ﬁcou
meio confuso.
V. Exª tem toda a razão. Acredito que isto também tenha a ver com o Pronatec, o aumento da possibilidade de bolsas para jovens estudantes aprovado
por esta Casa.
Com a palavra o Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Não se encontrando, Vanessa Grazziotin, por
permuta com o Senador Anibal.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, Srª Presidenta, começou, no primeiro
dia desta semana, portanto, na última segunda-feira,
em Durban, na África do Sul, a Conferência das Partes nº 17, COP 17, que é a Conferência sobre o Clima
produzida pelas Nações Unidas, pela ONU.
O ponto crucial desse encontro será prolongar
a vigência do Protocolo de Kyoto, que foi ﬁrmado no
Japão, no ano de 1997, ﬁrmado e assinado por 183
países, no âmbito das Nações Unidas, o acordo pelo
qual são estipuladas metas para 40 países desenvolvidos reduzirem a emissão de gases que provocam o
efeito estufa. O tema da conferência deste ano é “Trabalhando Juntos. Salvando o Amanhã Hoje”.
E aqui, Srª Presidente, eu abro um parêntesis para
dizer o porquê de 40 países terem assinado o acordo. É
porque houve um consenso durante a Conferência de
1997, quando da assinatura do Protocolo de Kyoto, de
que a obrigatoriedade deveria ser estabelecida apenas
para os países que já alcançaram um grau importante
de desenvolvimento; enquanto os demais países, todos
eles, deveriam perseguir metas internas de redução
de emissão de gases tóxicos, sem, entretanto, estar
sujeitos a essas metas internacionais obrigatórias.
É o caso do Brasil, por exemplo, Srª Presidente.
O Brasil, no Protocolo de Kyoto, não tem obrigação
nenhuma de reduzir as suas emissões. Entretanto,
é o Brasil uma das nações do mundo que mais tem
alcançado esse objetivo. O exemplo está em índices
importantes da diminuição do ritmo de desmatamento da região amazônica. Nós sabemos que o desmatamento, no Brasil, é o principal elemento, o principal
fator de emissão de gases tóxicos na atmosfera de
gás carbônico.
A partir do próximo sábado, Srª Presidente, no
dia 2, iniciará na Cidade do Cabo, na África do Sul,
o Fórum de Legisladores da Globe. É um fórum composto por 25 países, que tem por objetivo apresentar
uma posição dos parlamentares visando à COP 17.
Participo, ao lado de vários outros Senadores e
Senadoras, Deputados e Deputadas Federais do Brasil, dessa organização. Entendemos que é uma organização que já vem contribuindo e ainda poderá muito
mais contribuir com a unidade, a busca da unidade
dos parlamentos no mundo inteiro, que têm um papel
importante, um papel fundamental no processo das
mudanças climáticas, na busca do equilíbrio ambiental.
Infelizmente, esses fóruns internacionais juntam
os Poderes Executivos dos países e muito pouco ou
quase nada são ouvidos os Poderes Legislativos. Ali-
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ás, enquanto isso ocorre internacionalmente, internamente, em cada nação, as políticas ambientais só são
possíveis com a presença ativa, participativa de seus
parlamentos. O exemplo está acontecendo agora no
Brasil. Hoje, logo mais, deveremos votar um requerimento pedindo, solicitando urgência para votação do
Código Florestal, ou seja, estamos todos envolvidos
com uma matéria importante que trata exatamente da
preservação do meio ambiente, da busca pelo desenvolvimento sustentável que agregue o desenvolvimento
e, ao mesmo tempo, a proteção ambiental.
Além de parlamentares, Srª Presidente, quero
aqui destacar que estará conosco nesse encontro na
Cidade do Cabo a ex-Senadora Serys Slhessarenko,
que é embaixadora da Globe para a Rio+20. Então,
não tenho dúvida nenhuma... Sairemos do evento que
acontecerá durante três dias na Cidade do Cabo e nos
dirigiremos à Conferência das Partes 17, a COP 17,
em Durban, também na África do Sul, onde faremos
uma série de eventos divulgando os estudos feitos,
levados a cabo pela Globe junto a vários parlamentos
do mundo, de todos os países que têm um papel importante, fundamental na questão ambiental. Faremos
a exposição desse estudo, cuja conclusão ocorreu há
pouco tempo.
Em relação à COP, Srª Presidente, gostaria de
dizer que a situação é extremamente delicada. As notícias não só da imprensa mundial, mas as notícias
que nos chegam da própria delegação brasileira é de
que há, sim, por parte dos países, uma atividade intensa no sentido da renovação do Protocolo de Kyoto, Senadora Ana Rita, que acaba a sua vigência no
ano que vem, no ano de 2012. Se não conquistarmos
a prorrogação de sua vigência, teremos um vazio em
relação ao meio ambiente, o que não é bom. Isso é
muito ruim, é extremamente negativo para o mundo
inteiro, porque não há dúvida: há estudos cientíﬁcos
que apontam fortemente que as razões das ocorrências
cada vez mais seguidas e cada vez mais vigorosas de
desastres ambientais decorrem, em grande parte, do
processo de mudanças climáticas.
Portanto, eu penso que a delegação brasileira
tem tido um papel muito importante. O próprio Embaixador André Corrêa do Lago, que acompanha esse
debate, diz o seguinte: “Se deixar morrer Kyoto vai-se
deixar morrer o único acordo total” em relação ao clima. Portanto, o desaﬁo que nós temos é um desaﬁo
gigantesco, e o papel do Brasil nesse processo é um
papel fundamental, é um papel imprescindível.
E, além da prorrogação do Protocolo de Kyoto,
quero aqui citar o outro grande desaﬁo em relação ao
Protocolo de Kyoto: fazer com que países que são os
maiores poluidores do planeta assinem esse protocolo.
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Esse é o caso dos Estados Unidos. Os Estados
Unidos, que são uma nação poderosa, não mais pela
sua força econômica, mas pela sua força bélica, pelo
grau de beligerância, que exigem o cumprimento dos
direitos humanos; que invadem países mesmo a despeito de decisões das Nações Unidas, exigem tanto
que tudo aconteça perfeitamente no mundo, mas isso
não passa de um discurso vazio e de uma nuvem que
se coloca diante do verdadeiro objetivo do governo
daquela nação importante, daquele povo, que é o domínio pelo mundo.
Então, se houvesse preocupação com os direitos
humanos, Senador Crivella, esse país, essa nação,
a maior do mundo, do ponto de vista da potência, o
imperialismo no mundo, já teria assinado o Protocolo
de Kyoto.
Penso que o Presidente Barack Obama, que viverá um momento eleitoral no ano que vem, poderia
dar um grande exemplo para a nação, não apenas
contribuindo para a prorrogação do Protocolo de Kyoto, mas assinando efetivamente o Protocolo de Kyoto.
Outra preocupação que trago aqui, Sr. Presidente, é que penso que essa conferência deva cobrar, e
essa será a nossa postura, o cumprimento dos acordos
efetivados na COP 16, que aconteceu em Cancún, no
México, no ano passado. Cancún deixou três legados
importantes, ou seja, a prorrogação do protocolo até
2012, o estabelecimento das regras para o Redd, que
é o mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, e o terceiro, a criação do
Fundo Verde.
O reconhecimento do Redd – que é, repito, um
mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação – é algo importante para o mundo, mas, principalmente, para os países detentores
de grandes ﬂorestas, que é o nosso caso, porque, até
então, recursos de fundos são canalizados para a recuperação de áreas degradadas, mas nada é canalizado ou tem sido canalizado para a manutenção das
ﬂorestas protegidas. E nós precisamos mudar esse
paradigma, mudar essa linha de pensamento.
Quanto ao Fundo Verde, é um fundo que prevê
um aporte de US$100 bilhões até o ano de 2020. É
um fundo que está sob uma pressão muito séria, em
decorrência da crise econômica que se abate sobre o
mundo e, principalmente...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Agradeço a V. Exª, Senadora Marta. Concluirei antes da conclusão desse minuto que V. Exª me
concede.
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Em decorrência da crise que abate os países
desenvolvidos – Estados Unidos e países europeus
–, esse fundo corre um sério risco de não se viabilizar. Então, penso que o Brasil e a delegação brasileira
têm um grande desaﬁo. Como ﬁzemos nas COPs, nas
Conferências das Partes anteriores, nessa não será
diferente; seremos protagonistas de decisões importantes que, certamente, hão de ser adotadas até o dia
9, que é a data ﬁnal.
Agradeço a V. Exª, Senadora Marta, e peço a V.
Exª que inclua, solicite a inclusão nos Anais, na íntegra, do meu pronunciamento.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, começou na segunda passada,
em Durban, na África do Sul, a COP 17, a Conferência
das Partes sobre o Clima promovida pela ONU. O ponto crucial desse encontro será prolongar a vigência do
Protocolo de Kyoto ﬁrmado no Japão, em 1997, por 183
países, pelo qual são estipuladas metas para 40 países
desenvolvidos reduzirem as emissões de gases que
provocam o efeito estufa. O tema da conferência deste
ano é “Trabalhando juntos. Salvando o amanhã hoje”.
No próximo sábado será realizada na cidade do
Cabo, também na África do Sul, o Fórum de Legisladores da Globe, composto por mais de 25 países que
tem por objetivo apresentar uma posição dos parlamentares visando a COP 17. Como integrante da Globe,
estarei presente nesse importante encontro junto com
os senadores Cícero Lucena, Rodrigo Rollemberg e os
deputados Marcio Macedo e Jandira Feghali.
Também estará presente no evento a ex-senadora
Serys Slhessarenko, embaixadora para a Conferência
Rio+20 da Globe Internacional. Depois do encontro, os
parlamentares seguirão para a COP 17.
No evento, faremos o lançamento do Segundo
Estudo da Globe sobre Legislação Climática a ser
apresentado em Durban. Ainda debateremos o atual
o código ﬂorestal brasileiro e a natureza do acordo
político que pode ser alcançado em Durban.
Quanto a COP 17, a situação é delicada porque
termina no próximo ano a primeira fase do protocolo e
as delegações de mais de 190 países tentarão prolongar a vigência dele e ainda convencer países como os
Estados Unidos, China e Índia a ratiﬁcarem o protocolo.
No Japão foi determinado que o primeiro período de
compromisso seja revisto entre 2008 e 2012. Caso isso
não aconteça, não há um novo tratado para substituí-lo.
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A delegação brasileira propôs uma emenda para
prorrogar o protocolo de Kyoto até 2020. Como bem
lembrou um dos negociadores do Brasil no encontro,
o embaixador André Corrêa do Lago: “Se deixar morrer Kyoto, vai-se deixar morrer o único acordo total”.
Além da prorrogação do Protocolo, nossa delegação vai cobrar a implementação dos acordos da
COP 16, em Cancun, no México, no ano passado.
Cancun deixou três legados importantes. São eles: a
prorrogação do protocolo até 2012; o estabelecimento de regras para o REDD, o mecanismo de Redução
das Emissões por Desmatamento e Degradação; e a
criação do Fundo Verde.
O reconhecimento do REDD é também importante para reduzir o desmatamento e a degradação
em todo o mundo, sobretudo na Amazônia, a maior
ﬂoresta tropical do planeta.
Outro destaque não menos importante para nós
é a criação do Fundo Verde, que destinará 100 bilhões
de dólares aos países em desenvolvimento para promoverem ações ambientais.
Um dos problemas para avançar nessa proposta
é a atual crise ﬁnanceira vivida pelos Estados Unidos
e Europa. Outro complicador é que os recursos seriam insuﬁcientes. Já se fala em cifras de 500 a 700
bilhões. Por isso, avalia-se a possibilidade da entrada
da iniciativa privada nesse processo.
Aliás, a falta de recursos para ﬁnanciar as ações
já era problema em Copenhague, em 2009. Lá, a secretária de Estado Hillary Clinton chegou a anunciar
que os EUA estariam comprometidos com parte dessa
soma. Agora, a delegação daquele país, um dos maiores poluidores, está com o pé atrás diante do problema.
Os norte-americanos são os que mais questionam o envolvimento do setor privado no fundo e quais
países iriam contribuir.
Diante disso, o quadro atual na COP 17 não é de
muito otimismo, embora todas as delegações pressionem muito pela continuidade do Protocolo de Kyoto.
Na avaliação do nosso negociador, a postura dos Estados Unidos, que não são signatários do Protocolo
de Kyoto, é “inﬂexível” e inﬂuencia Rússia, Japão e
Canadá, que já sinalizaram que poderão abandonar
o acordo. A União Europeia, por sua vez, está aberta
a negociações.
No entanto, diversas nações vão trabalhar pelos
avanços. A sociedade também precisa ﬁcar tenta para
as questões que estão sendo debatidas na África do
Sul, pois na COP 17 podem sair decisões que de fato
inﬂuenciem todo o clima do planeta.
Por ﬁm, quero destacar que a proposta brasileira
sendo aprovada teremos até outubro do próximo ano
para o segundo período de compromisso entrar em vi-
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gor. Com isso, o planeta agradece. Era o que eu tinha
a dizer. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendida na forma do Regimento,
Senadora Vanessa.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Presidente Marta...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Conforme já veriﬁquei, está na mesa minha indicação
para falar pela Liderança do PTB, e queria que V. Exª,
portanto, me inscrevesse.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será o terceiro inscrito, em seguida ao
Senador Mário Couto.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– E Crivella, pela Liderança do PRB, glorioso PRB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É o quarto inscrito: Senador Crivella, pelo PRB.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela Liderança do PRB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Mário Couto, pela
Liderança da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, folheando o Orçamento que vamos
votar daqui a poucos dias, vejo um profundo absurdo
cometido pela Presidenta Dilma.
Brasileiros e brasileiras, é impossível acreditar
quando toda a Nação brasileira, por unanimidade, meu
querido Deputado Federal André Dias, do meu querido
Estado do Pará, pede segurança.
Herdamos uma herança maldita no Estado do
Pará. O Governador do Estado luta, com todas as forças,
para diminuir a violência deixada pela ex-governadora.
O Brasil inteiro clama por segurança, meus senhores e minhas senhoras que assistem a esta sessão
na tarde hoje, e a Presidenta Dilma tem a coragem de
cortar verba no Orçamento deste ano para segurança
pública. A Presidenta Dilma, contra todos os brasileiros, contra a vontade do povo brasileiro, repito, na sua
unanimidade, retira do Orçamento mais de R$1 bilhão
para combater o crime nas ruas do País.
O que a Presidenta quer, minha querida Presidenta desta sessão na tarde de hoje? Eu não acredito que a Presidenta queira mais violência neste País.
Se não chegasse a corrupção que se alastra a
cada dia, a corrupção que tira do bolso do brasileiro,
os próprios ministros do Governo...
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Esse ladrão chamado Ricardo Teixeira, que ninguém tem coragem de tirar, agora coloca Ronaldo
Fenômeno para despistar a roubalheira que faz, há
muitos e muitos anos, na CBF.
O Ministro Lupi bate no peito e desaﬁa o Governo, dizendo que não sai do Ministério nem à bala, e a
Presidenta não tem coragem de tirá-lo.
Presidenta Dilma, V. Exª não tem coragem de
tirar o Ministro Lupi! V. Exª tem medo do PDT! Há algumas exceções no PDT, que não aceitam esse tipo
de maracutaia.
É, Brasil...
Eu te olho, bandeira brasileira.
Veja, Presidenta Marta Suplicy, veja o Orçamento
da União deste ano! Veja o Orçamento que aqui estaremos votando e que, com certeza, será aprovado,
porque o Governo tem a maioria e manda, manda neste
Senado. Este Senado é submisso, Presidenta. Aqui vai
ser aprovado, infelizmente, povo brasileiro, um corte
de mais de R$1 bilhão para combater a criminalidade
na rua. O brasileiro continuará tombando, o brasileiro
continuará o réu dos bandidos, os brasileiros continuarão ameaçados, os brasileiros continuarão andando
com medo nas ruas das suas cidades.
É lamentável, Presidenta.
Desço desta tribuna, Presidenta, mais uma vez,
decepcionado com o Governo brasileiro. Se não bastasse a perda de 50 bilhões, Deputado André, que não
foram aplicados na saúde brasileira nestes últimos dez
anos, burlando a Emenda à Constituição nº 29...
Os últimos Governos...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
–SP) – Para concluir, Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – ... do PT deixaram de aplicar 50 bilhões na
saúde; era 1,76% do PIB, passou para 1,66% do PIB.
O Governo não investe na saúde e, como se
não bastasse – já desço, Presidenta –, corta agora
R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, e deixa os bandidos
altamente felizes a matar os brasileiros no meio das
vias públicas.
Muito obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Com a palavra o Senador Casildo...
O Senador Cyro Miranda se encontra? Ainda não.
Senador Casildo Maldaner.
Ah, desculpa. Não, está certo, porque tem que
alternar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente Marta Suplicy e caros colegas, o tema que trago nesta tarde, embora em breves
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pinceladas, é sobre o que vem ocorrendo no trânsito
no Brasil, sobre os incidentes, os milhares de vidas
que são ceifadas.
Há uma aplicação dos recursos do seguro compulsório na hora de emplacar os veículos. Uma parte
dos recursos do tal Dpvat é recolhida e destinada à
educação, ao Denatran, para que faça propaganda nos
meios de comunicação, para que o povo se sensibilize,
para que os que dirigem, para que os que trafegam
nas estradas evitem incidentes, acidentes, mortes ou
casos de invalidez, e nós vamos ver que as coisas não
ocorrem conforme prevê a legislação.
Trago nesta tarde alguns dados que nos conduzem a duas conclusões inescapáveis. Por um lado, a
verdadeira chacina ocorrida diariamente nas estradas
brasileiras e a premente necessidade de maior investimento em ações de prevenção.
Sabe-se que, no Brasil, a cada ano, cerca de 50
mil pessoas morrem em acidentes de trânsito e que outras centenas de milhares sofrem danos corporais cuja
gravidade pode levar até à incapacitação permanente.
Não há como negar que se trata de situação de
calamidade pública. Entre as razões, podemos destacar a péssima condição de nossa malha rodoviária e
a insuﬁciência de equipes de ﬁscalização. É preciso
destacar ainda a errônea opção brasileira pelo transporte rodoviário individual, ou seja, carros e motos, em
detrimento de um transporte coletivo eﬁciente, no que
diz respeito ao planejamento urbano de nossas cidades.
Com relação ao escoamento e circulação de
nossa produção agropecuária e industrial, novamente erramos ao privilegiar quase que exclusivamente
as rodovias, deixando de lado nossas vias náuticas,
marinhas ou ﬂuviais, e esquecendo absolutamente o
transporte ferroviário.
Como saldo dessas péssimas escolhas históricas e da falta de investimentos, temos as mortes, as
mutilações, as perdas.
Para minimizar esses prejuízos, temos em funcionamento um instrumento que se tem mostrado, de certo
modo, eﬁcaz, mas do qual só nos lembramos quando
do pagamento dos impostos referentes aos veículos.
Trata-se do Seguro Dpvat, ou seguro do trânsito, que
dispõe de um sistema de proteção que tem respondido
à complexidade e às dimensões do problema.
O Dpvat foi criado há quarenta anos e aperfeiçoado ao longo de todo esse tempo, graças, em grande
parte, a sucessivas leis que foram discutidas e aprovadas neste Congresso. Administrado pela Seguradora Líder Dpvat e operado por um consórcio de 70
seguradoras, que têm presença e atuação em todo o
território nacional, o Seguro Dpvat conseguiu alcançar
bom nível de eﬁciência.
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Os números da operação desse seguro de trânsito impressionam. Em 2010, a Seguradora Líder Dpvat
pagou 50.780 indenizações por morte e mais de 151
mil por invalidez permanente e fez mais de 50 mil pagamentos para reembolsar despesas médico-hospitalares
incorridas por vítimas de acidentes.
O Seguro Dpvat repassou ao Sistema Único de
Saúde – SUS um montante superior a R$2,612 bilhões para custeio de atendimento médico-hospitalar
às vítimas de acidentes, e outros R$290 milhões ao
Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, para
o custeio de campanhas de educação no trânsito.
Há propostas em discussão no Congresso, mas,
antes disso, repito: o Dpvat repassou, no ano passado,
para o SUS cerca de R$2,6 bilhões e para o Denatran
aproximadamente R$290 milhões, para que este faça
campanhas de educação no trânsito.
Há propostas em discussão no Congresso, nobres
colegas, que aventam a possibilidade de transferência da integralidade dos recursos destinados ao Dpvat
para o SUS. Particularmente, por diversas razões que,
neste momento, não me cabe detalhar, acredito não
estar aí a solução: o sistema tem cumprido seu papel.
Ademais, diante da magnitude do orçamento da saúde brasileira, a simples transferência destes recursos
– constitucionalmente questionáveis – não traria modiﬁcações substanciais.
Quero me ater ao aspecto preventivo que tais recursos deveriam cumprir. Como citei acima, 5% do total
arrecadado, algo em torno de R$290 milhões, foram
destinados ao Denatran no ano passado, portanto, em
2010. Convenhamos, trata-se de um volume mais que
suﬁciente para a realização de campanhas preventivas e de educação no trânsito que alcançassem toda
a população brasileira. É bastante dinheiro para campanha, pelos meios de comunicação, de educação no
trânsito e assim por diante: cerca de R$300 milhões.
Contudo, não é isso que vemos acontecer. Segundo dados do próprio Denatran, na execução orçamentária de 2010, foram empenhados R$68 milhões
para campanhas de publicidade de utilidade pública.
Portanto, foram empenhados, no ano passado, dos
R$290 milhões, apenas R$68 milhões para campanhas de publicidade de utilidade pública. Destes, foram
pagos pouco mais de R$50 milhões.
Vejam bem que aí nós já chegamos à conclusão de que não é possível entender. Não fecha essa
matemática.
De nada adianta termos estradas em perfeitas
condições – é claro que não temos, mas, mesmo se
tivéssemos – se não temos uma política preventiva
eﬁcaz, atuante e permanente.
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Condução e alta velocidade sob efeito de álcool e
de outras substâncias e imprudência ao volante são as
causas principais da pior parte dos nossos acidentes.
Digo isso e trago à reﬂexão nesta tarde, Sr. Presidente, nobres colegas, esta análise, embora breve,
para dizer que a coisa não está acontecendo, não está
funcionando. São arrecadados por ano esses valores
na hora de se fazer o emplacamento do veículo. É
aquele seguro compulsório, é aquele valor obrigatório
que se recolhe, do qual 5% vão para o Denatran, para
a educação no trânsito. Chegou, no ano passado, a
R$290 milhões e este ano deve ultrapassar isso. Só
que, no ano passado, apenas destinaram ou empenharam R$68 milhões. Quer dizer, não atenderam à
ﬁnalidade. E desse valor pagaram apenas 50. Aí não
dá, não é possível.
Então, de certo modo, estamos questionando o
próprio Denatran para saber por que não anda essa
campanha. Há recursos para isso, e a coisa não funciona, a coisa não anda. Nós precisamos conscientizar
para que haja mais educação no trânsito, para que se
evite isso, embora as estradas não sejam as melhores.
Mas não adiantam estradas boas se não tivermos condições de ter essa educação moderna, a responsabilidade. Temos que fazer com que haja conscientização
nessa linha, pelo amor de Deus.
São as considerações que trago na tarde de
hoje sobre mais de 50 mil mortes que aconteceram
no ano passado. Este ano já alcançamos um número
extraordinário novamente, que pode até ultrapassar
o do exercício anterior, e não é possível seguirmos
nessa caminhada, ceifando milhares e milhares de
vidas, deixando outras tantas milhares de pessoas
sem capacidade para exercer suas funções e famílias
desprotegidas.
Enﬁm, precisamos nos encontrar nessa caminhada.
Muito obrigado, Presidente e caros colegas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Casildo.
Com a palavra o Senador Suplicy, como comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs.
Senadores, quero, primeiro, registrar a visita, ao plenário
do Senado, do Dr. João Marcelo Ramalho Alves, que
foi Diretor do Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, e
hoje é Diretor do Departamento de Gestão Hospitalar
no Estado do Rio de Janeiro e vem contribuindo muito
com o Ministério da Saúde, para um melhor controle
da gestão de hospitais.
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Ele veio, Srª Presidenta, trazer-me este livro da
Srª Rose Marie Muraro, que justamente foi paciente
dele. Ele contribuiu muito para que ela superasse uma
difícil doença. E aqui estão os livros: Os Avanços Tecnológicos e o Futuro da Humanidade e Querendo ser
Deus?, publicados pela Editora Vozes.
Muito obrigado ao Dr. João Marcelo e a Rose
Marie Muraro.
Hoje, Srª Presidenta, estou dando entrada a um
projeto de lei do Senado que institui a política nacional de proteção aos direitos da pessoa portadora de
doença rara.
A presente proposta, que chegou às minhas
mãos por intermédio da professora Adriana de Abreu
Magalhães Dias, do Instituto Baresi, tem por objetivo
instituir a Política Nacional de Proteção aos Direitos
da Pessoa com Doença Rara.
Uma doença rara é uma doença que ocorre com
baixa frequência, afetando um número limitado de pessoas. Na Europa, essa deﬁnição abarca as doenças
que atingem um de cada dois mil cidadãos; nos Estados Unidos, são consideradas raras as doenças que
afetam menos de 200 mil indivíduos; e, no Japão, as
que afetam menos de 50 mil pacientes, ou cerca de
uma em cada 2.500 pessoas. A Organização Mundial
de Saúde classiﬁca como doenças raras aquelas condições cuja prevalência é, no máximo, de 65 casos por
100 mil habitantes.
Apesar de cada uma dessas patologias afetar
poucos indivíduos, seu número é muito elevado: existem de 6 a 8 mil doenças raras descritas, a depender
da classiﬁcação escolhida.
A etiologia das doenças raras é diversiﬁcada: a
grande maioria delas – em torno de 80% – é de origem
genética, mas doenças degenerativas, autoimunes,
infecciosas e oncológicas também podem originá-las.
Além de comprometer a qualidade de vida, as doenças
raras são responsáveis por um terço das deﬁciências.
Suas manifestações clínicas iniciam-se, na grande maioria dos casos, nos dois primeiros anos de vida,
sendo, aliás, importante causa de mortalidade infantil
e de crianças e adolescentes. Na maioria dos casos,
o diagnóstico é difícil e demorado e muitas delas têm
um caráter sistêmico. São frequentemente de evolução crônica, progressiva, degenerativa, incapacitante
e/ou fatal.
A diﬁculdade em ﬁrmar diagnósticos de doenças
raras é comum, mesmo em países desenvolvidos, do
que resulta que muitos dos casos são diagnosticados
tardiamente, quando, então, os pacientes já estão com
sequelas graves. Acredita-se que essa situação é mais
grave em nosso meio, onde o diagnóstico e o tratamento são diﬁcultados pela falta de conhecimento sobre
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essas doenças, pela inexistência de protocolos clínicos
especíﬁcos, e pela carência de proﬁssionais e equipes
de saúde treinadas para reconhecê-las e entender as
implicações terapêuticas de condições de saúde com
características tão especiais. Esse conjunto de situações leva ao agravamento de sintomas e sequelas.
Embora as doenças raras sejam reconhecidamente um problema de saúde pública, a falta de políticas
públicas de proteção às pessoas que delas sofrem
gera centenas de milhões de mortes todos os anos.
Graças ao diálogo que há pouco tive com o Dr.
João Marcelo Ramalho Alves, decidi, Srª Presidenta,
encaminhar este projeto para o Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, para que possa o Ministério da Saúde
fazer sugestões, inclusive que levem em conta a lei
que, duas semanas atrás, a Presidente Dilma Rousseff
sancionou com relação àquelas pessoas portadoras
de alguma deﬁciência. Então, de alguma forma, a lei
sobre as pessoas com deﬁciência e este projeto de
lei sobre as doenças raras podem se harmonizar. Vou
solicitar do Ministério da Saúde as sugestões para
complementá-lo.
Então, aqui neste projeto, ﬁcam deﬁnidas as diretrizes da Política Nacional de Proteção aos Direitos
da Pessoa com Doença Rara, tais como: formulação
de políticas públicas de saúde; intersetorialidade no
planejamento e no desenvolvimento das políticas e das
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ações; participação da comunidade na formulação de
políticas públicas; inclusão dos estudantes com doenças
raras nas classes comuns de ensino regular e garantia
de atendimento educacional gratuito a esses educandos, quando apresentarem necessidades especiais em
função de condições especíﬁcas; responsabilização do
Poder Público quanto à informação pública relativa às
doenças raras; incentivo à formação e à capacitação
de proﬁssionais para o atendimento às pessoas com
doenças raras; estímulo à pesquisa cientíﬁca; estímulo
ao desenvolvimento de tecnologias, softwares e produtos relacionados; estímulo a programas de habitação
que considerem as necessidades especíﬁcas.
Peço, Srª Presidenta, que seja...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Para concluir, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Requeiro, Srª Presidenta, que possa ser transcrito
na íntegra: o projeto de lei e a respectiva justiﬁcativa.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)

22

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50549
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50550

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23

Dezembro de 2011

24

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50551
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50552

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

25

Dezembro de 2011

26

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50553
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50554

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Passo a palavra à Senadora Mata Suplicy, por
permuta com o Senador Lindbergh.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Srª Presidente Lídice da Mata, quero agradecer a permuta com o Senador Lindbergh, saudar
os caros Senadores e Senadoras, os telespectadores
da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado, amanhã, dia primeiro de dezembro, vamos comemorar o
Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. Desde o início da
epidemia, em 1980, essa síndrome dizimou milhares
de vidas em todo o mundo sem se ocupar da condição
social, econômico ou cultural dos que a contraíram.
Fizemos avanços muito signiﬁcativos, nas últimas décadas, no campo da medicina e das políticas
públicas de enfrentamento às causas de transmissão
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e no tratamento adequado do portador de HIV/AIDS.
Isso possibilitou primeiro um controle da epidemia e
depois uma ampliação da vida útil dos portadores do
vírus e mais, principalmente, garantir uma qualidade
de vida melhor.
Nós tivemos muitas campanhas que ajudaram
esse controle. Há tempo que nós não temos, mas parece que amanhã vamos iniciar outra campanha para
prevenção e combate ao vírus da AIDS. Ao mesmo
tempo eu me pergunto: o beneﬁcio que foi adquirido,
o prolongamento da vida dos portadores da infecção,
cujo mérito bastante especial o Brasil tem realmente,
por possibilitar esse coquetel, será que também não
inﬂuiu nesse aumento que estamos tendo do vírus entre a juventude, que nunca foi submetida a uma campanha como nós fomos alguns anos atrás, quando a
AIDS era a morte? Hoje, AIDS é uma doença crônica
com tratamento, só que as pessoas não sabem o que
é essa doença crônica com tratamento, o que acontece, o sofrimento e tudo mais. É uma doença crônica
e parece que passa batido. Pode ser isso que esteja
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passando batido para a juventude, para nós termos tido
esse aumento do número de pessoas, principalmente
jovens homossexuais que estão agora contaminados.
É certo que uma diminuição do número de óbitos
causados pelo vírus da AIDS no Brasil ocorreu.
Desde 1980, quando tivemos o primeiro caso no
País, até 2011, 241 mil pessoas já morreram por AIDS,
de um universo de agora infectados de 608 mil desde
então. Em 2009, 12 mil pessoas já morreram por conta
da doença, contra 11,9 em 2010.
O coeﬁciente de mortalidade, no entanto, é estável, com 6,3 mortes a cada 100 mil habitantes.
Mas, o número da incidência ainda é muito assustador. Por exemplo, no meu Estado, São Paulo,
foram registrados 212.271 casos e morreram mais
de 3 mil pessoas no ano passado, uma média de 8,6
pessoas mortas por dia, embora a mortalidade tenha
caído 67% em 15 anos. Oito pessoas mortas por dia
ainda é muito grave.
O dado positivo é que existem casos em que a
incidência do vírus é baixa e a medicação não é necessária. Nessas situações faz-se um acompanhamento
e o paciente refaz os exames a cada três meses, o
que lhe permite ter uma vida absolutamente normal.
A campanha educativa publicitária a ser lançada
a partir de amanhã pelo Governo Federal vai ter o enfoque nos jovens gays, de 15 a 24 anos, das classes
C, D e E, porque a presença do vírus HIV, entre jovens
homossexuais, entre 15 e 24 anos, aumentou de 1990
a 2011, segundo informe do Ministério da Saúde.
Há 21 anos, 25% dos homens nessa faixa etária,
infectados com o vírus da AIDS , faziam sexo com outros homens. Hoje, esse percentual dobrou para 46%.
De acordo com a previsão do Ministério, a chance de
um jovem gay estar infectado pelo HIV é aproximadamente treze vezes maior, quando se compara esse
grupo com os jovens em geral.
Na campanha deste ano – que eu não vi, porque
vai começar amanhã –, vamos ver como este tema vai
ser abordado. Eu sei que uma das frases vai ser: “AIDS
não tem preconceito. Previna-se!” Mas, é preciso ter
clareza dos motivos e entender os aspectos de vulnerabilidade dos jovens gays que levarão ao aumento do
vírus HIV nessa população especíﬁca.
Porque a pesquisa que o Ministério apresentou
até agora, pelo menos a que tive acesso, é que eles
têm conhecimento como pegar Aids; 95% deles, Senadora Lídice, sabem que a melhor forma de prevenir
HIV é usando camisinha. O crescimento do número
de pessoas infectadas, nessa faixa da população, não
é algo que acontece só no Brasil, é uma tendência
mundial. Os jovens estão sendo mais contaminados
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do que antes. Segundo relatório do programa de HIV
das Nações Unidas, Unaids.
Daí essa questão para o bem da saúde pública
precisa ser muito explicitada porque se eles sabem
que pegam, o que tenho clareza, tendo já feito cursos
de educação sexual nos governos da então Prefeita
Luiza Erundina, a convite de Paulo Freire, e depois na
minha própria Prefeitura, nós conseguimos diminuir a
gravidez na adolescência e conseguíamos ensinar.
Principalmente, isso tem a ver com os índices de meninas infectadas, que está aumentado, de saber dizer
não ou dizer sim com responsabilidade.
Então, não adianta só informar, a questão da sexualidade, você tem que informar, fazer discutir, fazer
introjeção, elaborar o sim ou não, de acordo com seus
valores morais, com o que deseja fazer, para poder fazer face. Aí também o menino, tanto a menina quanto o
menino, garoto, garota, mulher, adulto, homem adulto,
para poder ter o controle da epidemia.
Esse tipo de propaganda vai ser muito útil ao
País, acho muito bem-vinda, mas a educação sexual
na escola é o que realmente atinge porque trabalha
muito além da informação porque a informação, esse
dado aqui é estarrecedor, 95% sabem que tem que
usar camisinha, mas não usam.
Agora, não sei se os dados da pesquisa se aprofundaram, para chegar mais exatamente em quais
são as diﬁculdades. Mas na minha experiência, que
trabalhei tanto anos com essa questão de educação
sexual nas escolas e com grupos de adolescentes,
é que só a informação, Senador Mozarildo, que está
ouvindo atentamente a questão, como médico que é e
tem essa preocupação, ela não muda comportamento.
Então, nós sabemos que em 2010 houve mais
de sete mil novas infecções por dia em todo o mundo,
sendo 34% em jovens entre 15 e 24 anos, no mundo
todo. E com isso a determinação da Unaids é que os
países reduzam pela metade a transmissão do vírus
entre jovens. Quer dizer, não é uma orientação só para
o Brasil e do nosso Ministério, é da Unaids, com essa
preocupação mundial.
Outro grupo sobre o qual o nosso Ministério terá
atenção é o das mulheres jovens, de 13 a 19 anos. Segundo dados da pasta, é a única faixa etária em que
há mais mulheres infectadas pelo HIV do que homens.
Isso até me lembra de coisas antigas como as da TV
Mulher quando me escreviam dizendo: “Ele quer uma
prova de amor.” A tal da prova de amor, hoje, não é
mais perder a virgindade, a prova de amor é não usar
a camisinha e aí, sim, ser infectada. É a única explicação para termos isso. De novo, a educação sexual
nas escolas se faz necessária. Hoje nós temos 0,41%
da população feminina brasileira com o vírus da Aids,
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contra 0,82% dos homens. Em 2011, 137 meninas
nessa faixa etária foram identiﬁcadas como portadoras, contra 110 meninos. Quer dizer, as meninas estão
sendo mais afetadas. Na faixa etária de 13 a 19 anos,
a incidência de meninas é maior do que a de homens,
ao menos desde 98. Então, tais dados nos levam a
inequívoca compreensão de que é preciso estimular
essa reﬂexão de que a Aids afeta apenas o outro, apenas os homossexuais ou que afeta todos menos nós
próprios. Não é assim.
Espero que a campanha vá nessa direção e
que consiga dialogar diretamente com a juventude. A
campanha precisa falar, também, sobre o tratamento,
que deve ser conforme orientação médica. Não existe
milagre. Temos de fazer também, depois, a identiﬁcação, o diagnóstico. Uma parcela grande dos jovens,
dos adultos infectados, nem sabe que está infectado.
Vamos ver, então, a campanha, amanhã, e torcer para
que seja uma campanha bem planejada que possa
começar a ter os efeitos desejados e, principalmente,
que se pense na questão da educação sexual para as
escolas. É isso o que, realmente, vai diminuir a gravidez indesejada, diminuir a epidemia que Aids, que
não vai ter controle só com campanha de televisão.
Reitero que é extremamente bem-vinda e oportuna
essa campanha que se inicia amanhã.
Obrigada, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Senadora Marta, que registra tão importante
fato da vida nacional.
Com a palavra o Senador Mozarildo.
A Sra. Lídice da Mata deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marta
Suplicy, 2º Vice-Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Srª Presidente, Marta Suplicy, que reassume
os trabalhos neste momento, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores e senhoras telespectadoras da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero inicialmente,
antes de entrar no assunto do meu pronunciamento
propriamente dito, fazer uma homenagem a todos os
evangélicos do Distrito Federal, que hoje é um dia, feriado por sinal, dedicado aos evangélicos.
Então, quero fazer homenagem a todos os evangélicos e, por extensão, aos evangélicos do meu Estado também, embora lá não seja feriado estadual como
é o caso aqui.
Quero dizer que tenho uma admiração muito
grande pelos evangélicos, pela forma correta como
agem, como procuram conduzir os valores da família,
da cidadania e das pessoas.
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Mas estou hoje, nesta tribuna, Srª Presidente,
para comentar, somente para comentar, o julgamento
de ontem do Superior Tribunal Eleitoral num processo
de cassação do Governador do meu Estado, aliás, o
primeiro dos processos.
O primeiro ato desse processo foi em fevereiro
deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o Governador por abuso do poder econômico, por conduta
vedada, por usar uma rádio de propriedade do governo, usando um funcionário do governo como radialista, para fazer campanha a seu favor e em desfavor de
seu adversário.
Considerando o quanto o Governador, no primeiro
turno, perdeu por 3% dos votos e, no segundo turno,
ganhou por 0,8%, menos de 1%, portanto, veja a potencialidade que este veículo tinha, já que é a única
rádio que é ouvida no Estado todo, e a campanha era
sistemática, todo dia.
Infelizmente, o relator entendeu, numa questão
processualística somente, ele não entrou no mérito
da questão, não houve a absolvição do Governador,
o Governador não foi inocentado. Pelo contrário, todos os Ministros que falaram reconheceram a prática
do delito, mas se apegaram a uma parte processual
que era o fato de que o radialista que apresentava os
programas não foi citado, não foi incluído na lide. E,
com isso, se pressupunha, portanto, que o Governador, que foi o beneﬁciário da corrupção, porque é uma
corrupção, não podia ser condenado sem que o outro
estivesse para falar nos autos.
Eu não discuto decisões judiciais. Houve a divergência do Ministro Marco Aurélio com relação a
essa posição, mas a maioria dos Ministros decidiu por
arquivar, extinguir o processo. Mas quero deixar bem
claro que não houve a absolvição do Governador. Pelo
contrário, ﬁcou tácito e sobejamente provado que, de
fato, o Governador cometeu um ato ilícito e está se
mantendo no cargo agora por uma ﬁligrana jurídica.
É evidente que nós vamos recorrer dessa decisão dentro dos caminhos legais cabíveis, tanto para o
TSE e, depois, para o Supremo porque entendo que
essa questão tem que ser esclarecida. Ia ser muito fácil para um governador mandar, por exemplo, algum
agente do seu governo, seja um secretário, seja um
radialista, seja um policial, seja um funcionário qualquer
praticar atos que beneﬁciam a sua reeleição e depois
dizer, por uma questão de descuido no processo, que
a pessoa que praticou, praticou sem autorização dele,
praticou sem a anuência dele.
Quero dizer que, ao mesmo tempo, em que lamento em que o Governador tenha podido permanecer
no cargo, respeito a decisão mas que, com certeza,
os nossos advogados vão recorrer porque precisamos
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deixar isso bem claro porque, senão, cria-se uma jurisprudência, fácil amanhã de ser utilizada por governadores que tenham o mesmo caráter do governador
do meu Estado.
Quero, portanto, Senador, Walter Pinheiro, agradecer a atenção de V. Exª e deixar o registro de que,
embora a decisão tenha sido apenas nas preliminares,
favoreceu o Governador que vai permanecer no cargo.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT
– BA) – Agradeço ao Senador Mozarildo até porque
também convido para fazer uso da palavra agora o
Senador Cyro Miranda. (Pausa).
Não estando, o próximo orador inscrito é o Senador Rodrigo Rollemberg do Distrito Federal.
V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
poderia deixar de subir à tribuna neste momento para
registrar o Dia do Evangélico.
O Dia do Evangélico já faz parte do calendário
oﬁciai brasiliense desde 1995, e é considerado ponto
facultativo no Distrito Federal. Desde o ano passado,
por meio da Lei nº 12.328, a data é celebrada em todo
o País.
Eu gostaria de fazer aqui um recorte histórico
e estatístico sobre essa religião – ou essas diversas
denominações religiosas –, que tanto colabora para
o fortalecimento das famílias e para uma sociedade
mais justa e mais fraterna. As religiões cristãs não-católicas, como as evangélicas, têm sua origem no
começo do século XVI, quando um monge alemão
chamado Martinho Lutero se insurgiu contra Roma.
No ano de 1517, revoltado com a venda de indulgências pelo papa, Lutero escreveu suas famosas teses,
que pregou na porta da catedral de Wittenberg. Foi o
estopim da Reforma Protestante, que se tornaria uma
das mais profundas transformações sociais da história.
Nos países anglo-saxões, onde a Reforma Protestante eclodiu, no século XVI, o termo “evangélico”
é usado para deﬁnir quase todas as doutrinas cristãs
protestantes. Basicamente, são três as ramiﬁcações
que se apresentam no meio protestante: tradicional,
pentecostal e neopentecostal.
A religião evangélica é a que mais vem crescendo
entre os brasileiros. Segundo uma pesquisa do IBGE,
no começo do ano 2000, o número de ﬁeis no País
quase dobrou em relação à década anterior.
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Embora o Brasil seja, de longe, o maior país pentecostal do mundo, o fenômeno não é exclusividade
nacional. Os Estados Unidos, por exemplo, ainda concentram a segunda maior massa pentecostal do mundo:
quase seis milhões, ou perto de 2% de sua população.
Quando se trata de evangélicos de forma geral, os
americanos nos superam. No início deste século, eram
44 milhões nos EUA. Projeções feitas recentemente
apontam que o número de evangélicos no Brasil pode
chegar a 40 milhões. O crescimento é tal que, se continuar no mesmo ritmo, segundo estatísticas, a igreja
evangélica no Brasil alcançará 50% da população no
ano de 2045. Em Brasília, para se ter uma ideia, os
evangélicos chegam perto de 1,1 milhão de pessoas,
distribuídas em 4,7 mil templos dos mais diversos ministérios, segundo dados do IBGE.
A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, possui sede em todos os continentes do Planeta
– está em 110 países. A Internacional da Graça de
Deus vai pelo mesmo caminho. Já chegou aos Estados
Unidos, ao México e ao Japão. Entre as mais antigas, a
Assembleia de Deus possui endereços nas Américas,
na Ásia e na Europa.
No dia de hoje, nós temos a oportunidade de comemorar e celebrar o belo e importante trabalho social
e espiritual que as igrejas evangélicas realizam pelo
País afora. Gostaria de registrar a felicidade que tenho
de viver num País onde diversas religiões convivem de
forma harmoniosa.
É importante ressaltar que as igrejas evangélicas
têm realizado um trabalho importantíssimo na área
social. Eles conseguem desenvolver redes fortes de
solidariedade e de amor ao próximo. Quantas famílias
foram salvas, quantas pessoas foram retiradas das
drogas e do álcool em função do trabalho das igrejas
evangélicas? Milhares, Srs. Parlamentares. Já tive a
oportunidade de ouvir vários depoimentos e de conhecer vários trabalhos nesse sentido realizados pelas
igrejas evangélicas do Distrito Federal.
Faço aqui uma breve manifestação em comemoração ao Dia dos Evangélicos.
Quero dizer também que é necessário rever a
situação jurídica em que se encontram as igrejas do
DF, todas as igrejas, não apenas as igrejas evangélicas, mas as igrejas católicas e de outras religiões, que
não têm até hoje seus terrenos regularizados. Precisamos garantir segurança jurídica a essas entidades,
que fazem um trabalho social importante, principalmente com os jovens. Elas precisam ser valorizadas
e ter tranquilidade e segurança jurídica para realizar
os seus trabalhos.
Gostaria de, no dia de hoje, juntar-me aos milhares de evangélicos do Distrito Federal, aos milhões de
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evangélicos do País e dizer que é preciso fortalecer,
cada vez mais, essas redes de solidariedade e de amor
ao próximo. Não podemos prescindir de uma aliança
estratégica com as igrejas, para tentar construir uma
sociedade mais justa, mais solidária e mais generosa.
Era esse o registro que gostaria de fazer no dia
de hoje, cumprimentando todos os evangélicos do
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT
– BA) – O.k., Senador Rodrigo Rollemberg.
Quero dizer que me somo a V. Exª nessa justa
homenagem ao povo que, mesmo muito conhecido
por todos como “evangélicos”, na realidade é um povo
cristão. O evangelho vem em decorrência principalmente do Novo Testamento, os evangelhos do anúncio
feito por diversos apóstolos, como o apóstolo Paulo,
e por diversas ﬁguras da Bíblia que difundiram esse
cristianismo.
Portanto, V. Exª faz aqui uma justa homenagem
nesse dia dedicado aqui ao povo cristão, em particular
ao povo evangélico, da cidade de Brasília.
Com a palavra o Senador Crivella (Pausa.) S.
Exª está ausente.
Pela Liderança do PT, Senador Humberto Costa. Depois, a próxima oradora inscrita é a Senadora
Lídice da Mata.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu queria, antes de
iniciar o meu pronunciamento propriamente dito, fazer
aqui um registro.
No dia de hoje, o Governador Eduardo Campos, do Estado de Pernambuco, inaugura a reforma
da emergência do Hospital Regional do Agreste, em
Caruaru, e dá a ordem de serviço para a construção
do Hospital Mestre Vitalino.
Esse hospital fará atendimentos de média e alta
complexidade. Com isso, vai compor uma rede importante envolvendo todo o agreste pernambucano. Infelizmente, não pude estar nessa cerimônia, por conta
das nossas atividades. Mas ﬁco feliz por ter podido
contribuir para esse projeto, já que apresentei emenda
de bancada no valor de R$90 milhões para o Hospital
Mestre Vitalino, e a nossa expectativa é de que sejam
executados no Orçamento de 2012.
Dito isso, eu gostaria de abordar importante tema
que trata exatamente do papel que o Brasil representa
no mundo e da imagem que temos hoje.
O desenvolvimento econômico e social do Brasil,
seu protagonismo no cenário internacional e as políticas públicas implementadas pelos Governos Lula e
Dilma Rousseff, que conseguiram retirar 28 milhões de
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brasileiros da pobreza extrema nos últimos anos, são
motivo de orgulho para nós, do Partido dos Trabalhadores, e também para o povo brasileiro.
Hoje, venho à tribuna para mencionar que o protagonismo da Presidenta Dilma continua a ser reconhecido internacionalmente. Nesta segunda-feira, a
inﬂuente revista New Yorker, uma das mais conceituadas e importantes publicações norte-americanas,
editou um perﬁl de 14 páginas sobre a Presidenta Dilma. E outra publicação prestigiada, a revista Foreign
Policy, incluiu a Presidenta entre os 100 pensadores
mais inﬂuentes do mundo.
O perﬁl da New Yorker é assinado por Nicholas
Lemann, que deﬁne a Presidenta Dilma como “A ungida”. No texto, o jornalista descreve o Brasil como uma
nação “caoticamente democrática”, demonstrando um
grau de surpresa com os acertos da condução da política econômica brasileira, registrando o crescimento
do País nos últimos anos. E cita elogios à presidência
não apenas de Lula, mas também do ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
No texto, Lemann destaca a primeira grande iniciativa de Dilma na Presidência da República: o lançamento do Brasil Sem Miséria. A revista sublinha que o
programa foi lançado “para varrer a pobreza”.
Diz a revista:
O país alcançou uma rara trifeta [modalidade de aposta em que o apostador acerta,
no mesmo páreo, os três primeiros cavalos,
pela ordem de chegada]: alto crescimento econômico [diferentemente de Estados Unidos e
Europa], liberdade política [diferentemente da
China] e desigualdade em baixa [diferentemente de quase todos os lugares]. Como isso está
acontecendo? [Pergunta o jornalista.]
A revista expõe a ascensão brasileira na última
década para leitores de um mundo pouco acostumado a relacionar o Brasil com o título de potência econômica. Lemann cita o passado da Presidenta Dilma,
lembrando que, como militante política nos anos 60,
ela foi presa e torturada.
O mesmo fez a revista norte-americana Foreign
Policy, dedicada à análise das relações internacionais.
Em sua última edição, a publicação incluiu a presidenta
Dilma na lista de “100 pensadores globais” de 2011,
apontando-a como “A poderosa voz do novo Sul Global”. Nossa presidenta ﬁcou em 42° lugar em uma lista
que engloba os principais líderes mundiais e é encabeçada por um grupo de 14 pessoas que inspiraram
a Primavera Árabe.
A revista relata que o Brasil ainda pode ser um
dos países mais desiguais do mundo, mas aponta
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que Dilma colocou a erradicação desse problema no
centro de seu governo, destacando o programa Brasil
sem Miséria. A Foreign Policy ressalta, ainda, que a
presidenta conseguiu inserir nosso País nos esforços
internacionais para resolver a crise ﬁscal da zona do
euro, invertendo dramaticamente o papel de décadas
do Brasil como uma nação suplicante,
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
quero aproveitar o momento para fazer esses dois registros aqui – sobre o reconhecimento do papel da presidenta Dilma pela New Yorker e a Foreign Policy –, e
lamentar a falta de rumo da oposição, que permanece
desatenta ao novo papel do Brasil no cenário internacional e insiste em colocar o Partido dos Trabalhadores como um ninho de ratos envolvidos em corrupção.
É curioso que o PSDB, em sua propaganda partidária levada ao ar na noite desta terça-feira, reforce a
tese de que a corrupção nasceu com o PT. Justamente
no momento em que é a própria oposição alvo de denúncias de corrupção em um esquema de fraudes de
inspeção veicular em São Paulo e outros Estados. Um
esquema que, aponta a imprensa, nasceu no coração
do PSDB: o Estado de São Paulo, governado há vinte
anos pelos tucanos.
Tenho reiterado aqui que a Política, com pê maiúsculo, se faz em torno de políticas públicas, levando
em conta os anseios do País, o bem-estar do povo e
o compromisso de mudar para melhor a vida dos 190
milhões de brasileiros. Esse é o caminho. Foi isso que
o PT fez, entre 2003 e 2010, no governo Lula, e continua a fazer, desde o início deste ano, com a Presidenta Dilma Rousseff.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT
– BA) – Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, quero começar saudando o Dia do
Evangélico e saudando V. Exª, um representante da
Bahia com grande destaque político e representante
também desse segmento religioso em nosso Estado,
um dos seus principais interlocutores no Estado e no
Brasil.
Sr. Presidente, quero fazer alguns registros.
O primeiro deles é saudar a inauguração hoje da
fábrica de aerogeradores para produção de energia
eólica – o senhor já falou aqui sobre isso nesta semana aqui. É a primeira fábrica de aerogeradores da
francesa Alstom na América do Sul, e foi inaugurada
nesta quarta-feira, infelizmente sem a nossa presença
em função de nossos trabalhos aqui, no Senado, no
Complexo Industrial de Camaçari.
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A Bahia foi escolhida por ser considerada o segundo parque eólico do Brasil e também pelo Polo Industrial de Camaçari, polo que facilita a implantação
da fábrica.
A unidade conta com um investimento inicial de
R$50 milhões, tem capacidade de 300MW por ano, vai
gerar até 150 empregos diretos e vai ser responsável
pela montagem de equipamentos para importantes
projetos do setor eólico no Brasil e na América Latina.
Esse será o primeiro parque eólico da Bahia, mas
nós temos o projeto de chegar a outros 51 parques eólicos. O primeiro será instalado na querida cidade de
Brotas de Macaúbas, na Chapada Diamantina.
Acho que esse é um importante passo dado pela
Bahia, que vem se destacando na atração de investimentos internacionais para o nosso Estado, nesse primeiro ano do segundo governo do Governador Jaques
Wagner, que desenvolve importante projeto de democratização político, social e econômico no nosso Estado.
Quero também, em meu nome, no de. Exª e no do
Senador João Durval, parabenizar as quatro universidades baianas que obtiveram nota máxima no ENADE,
o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes.
Nos cursos da área de saúde, o curso de melhor
desempenho na prova foi o de Enfermagem, que levou
as maiores notas, em homenagem ao Deputado Antônio Brito, pela Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia, a UESB de Jequié; a Universidade Federal
da Bahia, a UFBA de Vitória da Conquista; a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, de
Santo Antônio de Jesus. E a Universidade do Estado
da Bahia, UNEB, levou a maior pontuação nos cursos
de Farmácia e de Fonoaudiologia.
Eu gostaria, portanto, de parabenizar os reitores
dessas universidades, os professores, a equipe de técnicos administrativos e os estudantes, que estão, de
forma empenhada, transformando o ensino superior
no nosso Estado, e especialmente as universidades
do Estado da Bahia, a Uesb e a Uneb, que, com essa
colocação, consolidam o pólo universitário regional
em nosso Estado.
Além disso, caro Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria também de registrar o Dia Mundial
de Luta contra a Aids, amanhã, dia 1º de dezembro,
que contará com uma ampla campanha do Governo,
entre as várias ações bem-sucedidas nesse sentido,
para alertar a população dos riscos e da prevenção a
essa doença.
Este ano, o alerta do Governo vai focar os jovens homossexuais e a discriminação que sofrem,
assim como as pessoas já infectadas. Isso se dá em
razão de as pesquisas demonstrarem que há um crescimento na incidência de Aids no Brasil e no mundo,
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provavelmente em função, conforme uma das teses,
da redução do número de óbitos, com os avanços no
tratamento de Aids ocorrido no mundo, decorrente do
desenvolvimento cientíﬁco.
É muito importante que possamos registrar isso.
Já tivemos, na área da luta, do combate à Aids no
Brasil, uma campanha focada na retransmissão da
Aids do ponto de vista vertical, ou seja, de as mulheres aidéticas se tratarem para impedir a transmissão
da Aids aos seus ﬁlhos.
Mas agora, de maneira especial, a Aids volta a
incidir, principalmente, entre os jovens homossexuais,
sendo necessário que nós possamos fazer uma campanha, como disse aqui a Senadora Marta Suplicy,
articulada com uma intensiﬁcação da educação sexual
nas escolas, enfatizada também pelos Poderes Públicos municipais, de maneira que nós possamos desenvolver no jovem a luta pela vida, pela sobrevivência,
pela defesa. Que nós possamos chamar a atenção
dos jovens, homens e mulheres, para a necessidade
de serem precavidos na prática do sexo.
Lembro-me, Senador Moka, V. Exª que assume
a Presidência e que é médico, de que, na década de
80, em 1983, quando exercia o meu mandato de vereadora em Salvador, discutindo, nas comunidades da
minha cidade, com a população de mulheres no sentido
de promover a saúde das mulheres e o planejamento
familiar, ouvíamos estarrecidos o testemunho de mulheres que se recusavam a usar pílula porque seus
maridos não permitiam, achando que isso seria uma
preparação para um futuro adultério. O uso da pílula
lhe poderia garantir a prática do sexo sem necessariamente ter como resultado a gravidez.
Esse tipo de pensamento, que é sustentado por
uma ideologia machista de propriedade da mulher, do
corpo da mulher, também fundamenta o pedido dos
maridos, companheiros e namorados às mulheres para
o não uso da camisinha na prática sexual, fazendo
com que, em nome desse amor, corra-se o risco de
contaminação, e não apenas de contaminação, mas,
no caso das mulheres, de transmissão da doença para
seus ﬁlhos.
Portanto, é extremamente importante o dia 1 º de
dezembro, no sentido de nos unirmos aos esforços do
Governo brasileiro e da sua campanha para garantir a
prevenção à Aids em nosso País.
A América Latina possui, atualmente, cerca de
1,5 milhão de pessoas infectadas com o vírus da Aids,
o que representou um aumento de aproximadamente
200 mil pessoas, comparando-se com 2001, quando
havia 1,3 milhão de pessoas portadoras do HIV.
Esse aumento, conforme relatório da Unaids,
deve-se a uma maior eﬁciência também do diagnós-
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tico da doença. O Brasil, de acordo com o relatório,
tem investido de forma adequada na prevenção e no
tratamento da doença, mas o preconceito ainda é um
entrave à plena execução de políticas de combate à
doença.
Portanto, pondo ﬁm ao preconceito ou lutando
contra o preconceito, nós também podemos avançar
na prevenção da doença no Brasil.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Lídice da
Mata, o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
queria aqui colocar que, hoje, o jovem Alexandre Ivo
completaria 16 anos. Foi uma vida ceifada pelo preconceito, pelo ódio e pela homofobia. Esse jovem foi
barbaramente torturado e morto.
E quero aqui fazer uma homenagem à sua mãe,
que transformou a sua dor em luta, que clama por justiça, que mostra a cara pedindo punição para os crimes
homofóbicos deste País.
Hoje, em homenagem a esse aniversário, eu desejo muita força à Srª Angélica Ivo, para que ela possa
continuar exigindo justiça para você, Alexandre Ivo, e
para todas as vítimas da homofobia neste País.
Quero lembrar a todos os Senadores da Comissão de Direitos Humanos que, na próxima semana, na
quinta-feira, vamos votar na Comissão, às 9h da manhã,
o substitutivo ao Projeto nº 122, que vou apresentar,
que combate a homofobia.
Obrigada, Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
Na sequência, está inscrito o Senador Walter
Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui me
reportar a um tema que é muito importante para todos
nós, e eu diria fundamental para entendermos este
atual momento que vive a nossa economia.
O relatório divulgado, na segunda-feira, pela
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) reduz suas previsões para o crescimento global, principalmente envolvendo a situação
por que passa a zona do euro e advertindo sobre a
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Grã-Bretanha também. Portanto, zona do euro e Grã-Bretanha podem estar entrando em um período de
recessão.
Segundo a Organização, que representa os países considerados desenvolvidos, a Grã-Bretanha deve
crescer algo em torno de 0,02%, meu caro Pimentel, no
último trimestre deste ano e 0,14% no primeiro trimestre de 2012, enquanto a previsão para a Comunidade
Europeia é de queda de 1% também no último trimestre deste ano e de 0,4% no primeiro trimestre de 2012.
A Organização advertiu também que há um evento negativo na zona do euro, com a desintegração da
moeda única e que esse evento pode provocar, de
forma acentuada, uma contração global.
Dessa forma, a Organização, que foi generosa,
porque, na verdade, essa contração já está acontecendo, aponta, no seu relatório, o que acontece no Brasil.
E é fundamental salientar isso: o Brasil não faz parte
da OCDE. O Brasil deve crescer, segundo essa OCDE,
algo em torno de 3,4% este ano e 3,2% no ano que
vem, portanto, abaixo das previsões de crescimento
da economia global, da ordem de 3,3% este ano e de
3,4% no ano que vem.
Essas estimativas, principalmente quanto à questão do desemprego...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Walter Pinheiro, por favor.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência o interrompe para fazer
o registro de que o Ministro da Agricultura, Deputado
Federal Mendes Ribeiro, encontra-se aqui no Plenário.
A presença de V. Exª nos honra. Seja bem-vindo
ao plenário do Senado da República.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu ia lhe
pedir licença. Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo discurso abordando a crise na Europa e os cuidados que o
Brasil está preventivamente tomando. Cumprimentando
V. Exª, gostaria de reforçar o que disse o Presidente
que está comandando esta sessão, Senador Waldemir
Moka, quanto à presença do Ministro da Agricultura
Mendes Ribeiro Filho, que honra muito a Bancada do
Rio Grande do Sul e o Brasil pelo trabalho excelente
que está fazendo. Obrigada, Senador Walter Pinheiro.
Obrigada, Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É
justo não só o registro, como também, de todos nós
aqui, a alegria por ver o Ministro Mendes Ribeiro entre nós, meu caro Presidente Moka, gozando de plena
saúde, peça fundamental nesse cenário de que estou
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falando aqui, já que a agricultura, com a sua previsão
de produção de grãos e como um dos elementos importantes neste momento da crise, tem nos abastecido
e tem estimulado o consumo interno. De certa maneira,
também tem sido a agricultura, Ministro Mendes, um
dos maiores sustentáculos nossos para a manutenção
da exportação, ainda que tanto a zona do euro quanto os Estados Unidos tenham recuado bastante nos
níveis de compras em relação aos nossos produtos.
Eu agora levantava essas questões de caráter
econômico. Essas estimativas quanto ao desempenho
da nossa economia estão aquém das expectativas do
Governo brasileiro, cujas autoridades econômicas não
têm medido esforços para evitar o contágio com a crise
europeia na luta para reduzir os efeitos desse impacto.
Todos nós estamos aguardando ansiosos, mas
esperançosos, que o Banco Central, por intermédio do
Copom, dê-nos mais um novo instrumento de alegria
e, ao mesmo tempo, como ferramenta para enfrentar
este momento da crise, reduza a taxa de juros.
Nesse sentido, a projeção do nosso Ministério da
Fazenda é a de que a economia brasileira cresça 3,2%
em 2011, mas as ações e atitudes tomadas pelo nosso Governo para enfrentar a crise devem garantir um
crescimento de, pelo menos, 4% do Produto Interno
Bruto brasileiro em 2012.
Portanto, se esse esforço, contemplado com as
medidas internas, encontrar uma certa alteração também positiva no cenário internacional, poderemos chegar à casa dos 5%.
Ainda de acordo com o nosso Secretário Executivo do Ministério da Fazenda Nelson Barbosa, entre as
ações que devem levar ao crescimento de 4% da nossa
economia em 2012, estão a expansão maior do investimento público em obras de infraestrutura; o Programa
Minha Casa Minha Vida; o Plano Nacional de Banda
Larga e as obras voltadas para a preparação do País
para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de 2016.
Portanto, ao contrário do que os países estão fazendo hoje na zona do euro, o Brasil vem enfrentando
a crise com um receituário extremamente ﬁrme, contundente, mas pautado, principalmente, nas questões
internas de consumo e na capacidade de continuar
crescendo a nossa economia e gerando postos de
trabalho.
Desde o Presidente Lula, temos enfrentado a recessão, temos enfrentado o problema do desemprego.
Temos enfrentado essa questão no que diz respeito às
importações, e eu diria que temos enfrentado o problema da redução de compras por parte de países, principalmente, da zona do euro e dos Estados Unidos,
com atitudes muito contundentes, como investimento
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público, e não com uma política meramente de desvalorização cambial, aumento de juros e corte nos salários.
Portanto, ﬁzemos exatamente o contrário desse
receituário, que durante muito tempo frequentou, de
forma veemente, a nossa ação política central, patrocinada pelo Ministério da Fazenda.
Essa é a grande mudança. E não é por outro
motivo que a revista norte-americana The New Yorker
antecipou a prévia dessa questão com um artigo sobre a Presidenta Dilma, que será publicado na edição
de dezembro, informa a Agência Estado. A matéria
contará a história de Dilma e, nesse foco principal, a
trajetória econômica e social do Brasil, principalmente
levando em consideração uma das coisas apontadas
para a Presidenta Dilma, chamando-a de “a ungida”,
portanto tendo a oportunidade de conduzir o Brasil
nesse bom momento.
Mas eu diria que as coisas são somatórias. Não
se parte do principio de que a Presidenta Dilma foi ungida ou que, pela mão de Deus, ela foi colocada nesse
local. Óbvio que é importante ter a bênção de Deus,
mas é fundamental que as políticas sejam aplicadas,
que atitudes sejam tomadas para que essa ungida
possa agir em consonância com as necessidades e,
ao mesmo tempo, continuar tocando o nosso País de
maneira que nós enfrentemos a crise, mas continuemos
com investimentos internos, com geração de postos de
trabalho e com a economia em aquecimento.
Essa avaliação da Presidenta Dilma – e aí me
reﬁro não só a essa avaliação externa, mas também
quero acentuar a avaliação da pesquisa CNI/Ibope,
que dá a ela uma aprovação de 71% – é fruto exatamente do somatório dessas ações, dessas atitudes
e, principalmente, de uma política adotada pela Presidenta no sentido de garantir que o Brasil continue
nessa caminhada.
Meu caro Moka, diante dessa situação em que se
encontram essas economias e, principalmente – quero
insistir –, as duas grandes economias da zona do euro
e dos Estados Unidos, a oferta de Obama soa neste
momento muito mais como um abraço de afogados
do que uma efetiva ajuda para retirar os europeus da
mais grave crise que experimentam neste momento,
que tem sido comparado, inclusive, com o momento
da Segunda Guerra.
Por isso, Senadora Marta Suplicy, quero solicitar...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ... a
V. Exª que possa autorizar para considerar este nosso
pronunciamento com a avaliação que fazemos neste
momento acerca exatamente dos acertos dessa política,
dos acertos das ações de caráter social, dos acertos
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da política econômica, mas, principalmente, para que
continuemos nessa toada. E aqui, mais do que uma
avaliação prévia desse momento, é o chamamento e,
volto a insistir, a esperança de que o Banco Central
continue nessa toada, quando julgará, nas próximas
horas, qual posição deve ser adotada em relação aos
juros, tendo como parâmetro, como pressuposto básico, o controle da inﬂação, mas, principalmente, e
mais do que isso, a possibilidade de este País continuar crescendo, distribuindo renda e promovendo o
desenvolvimento social.
Por isso, peço a V. Exª que considere este nosso pronunciamento na íntegra e que faça publicá-lo,
na inteireza, nos órgãos de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WALTER PINHEIRO
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, relatório divulgado segunda-feira pela
OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) reduz as suas previsões para
o crescimento global advertindo que a Grã-Bretanha
e a Zona do Euro podem estar entrando num período
de recessão.
Segundo a organização, que representa os países considerados desenvolvidos, a Grã-Bretanha deve
crescer apenas 0,02% no último trimestre deste ano e
0,14% no primeiro trimestre de 2012, enquanto a previsão para a Comunidade Europeia é de queda de 1%
no último trimestre deste ano e de 0,4% no primeiro
trimestre de 2012.
A organização advertiu ainda que um “evento
negativo” na Zona do Euro (como a desintegração da
moeda única) poderá provocar uma contração global.
A organização foi generosa, porque na verdade essa
contração já está ocorrendo.
Segundo o relatório, o Brasil, que não faz parte
da OCDE, deve crescer 3,4% neste ano e 3,2% no
ano que vem – abaixo das previsões de crescimento da economia global, de 3,8% neste ano e 3,4% no
ano que vem.
Essas estimativas quanto ao desempenho da
nossa economia estão aquém das expectativas do
Governo brasileiro, cujas autoridades econômicas
não têm medido esforços para evitar o contágio com
a crise européia e reduzir seus efeitos sobre nosso
ambiente interno.
A projeção do Ministério da Fazenda é que a economia brasileira cresça 3,2% em 2011, mas as ações
tomadas pelo governo para enfrentar a crise internacional devem garantir um crescimento de pelo menos
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4% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2012,
podendo chegar a 5%.
De acordo como secretário-executivo do Ministério, Nelson Barbosa, entre as ações que devem levar
ao crescimento de 4% na economia em 2012 estão a
expansão maior do investimento público em obras de
infraestrutura, o programa Minha Casa, Minha Vida, o
Plano Nacional de Banda Larga e as obras voltadas
para a Copa de 2014.
Ao contrário do que fazem os países da Zona do
Euro, o Brasil vem enfrentando a crise com o receituário ensinado pelo economista John Mainard Keynes
nas primeiras décadas do século passado. Desde o
governo do presidente Lula, temos enfrentado a recessão e o desemprego com controle de importações
e investimentos públicos, e não com a surrada política
de desvalorização cambial, aumento de juros e corte
de salários.
Os resultados estão aí: mais de 16 milhões de
empregos criados nos oito anos do governo Lula, que
não se curvou à crise internacional instalada há três
anos – que afundou a economia norte-americana e
hoje arrasta a economia européia – e outros 2,5 milhões neste primeiro ano do governo da presidenta
Dilma Rousseff.
Não é por outro motivo que a revista norte-americana “The New Yorker” antecipou a prévia de um
artigo sobre a presidenta que será publicado em sua
edição de dezembro, informa a Agência Estado. A matéria contará a história de Dilma, com foco na trajetória
econômica-social do País e terá o título “The Anointed”,
ou seja, “A Ungida”, em tradução literal.
A prévia do artigo ressalta que, até, recentemente,
o Brasil poderia ser avaliado como uma nação iletrada
e economicamente instável. O texto destaca, contudo,
que a econômica brasileira está crescendo mais do
que a economia americana e lembra que, na última
década, vinte e oito milhões de brasileiros deixaram
o nível da pobreza.
Na avaliação da publicação, o Brasil tem um “orçamento equilibrado”, “dívida pública baixa”, “quase
pleno emprego” e “baixa inﬂação”.
É a isso que se deve a aprovação do presidente Lula, que deixou o governo com 85% de apoio da
população, e que faz com que a presidenta Dilma, a
despeito de ter de se desfazer de vários auxiliares após
denúncias de irregularidades, paire acima dessas denúncias, ao ponto de registrar em setembro 71% de
aprovação popular em pesquisa da CNI/Ibope.
Esta avaliação da presidenta é maior da que foi
conferida ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
no primeiro setembro do seu primeiro mandato, quando a pesquisa registrou um apoio de 57%, e também
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superior a do primeiro setembro de Lula como presidente, quando registrou a marca de 69% de apoio à
sua forma de governar.
Isso só tem sido possível devido à forma de governar que o PT implantou no país ao chegar ao governo, em janeiro de 2003, e por cujo reconhecimento
foi reconduzido à cheﬁa da Nação nas duas eleições
presidenciais seguintes, de 2006 e de 2010.
Esse jeito de governar do PT, de inclusão das
grandes maiorias desassistidas, buscando a valorização
do emprego e a geração de renda do trabalhador, por
meio de pesados investimentos em infraestrutura, é que
tem feito a diferença entre a economia brasileira e as
economias em crise da Europa e dos Estados Unidos.
Enquanto por lá corta-se investimentos, reduz-se
salários e aposentadorias e multiplicam-se as camadas de desempregados, por aqui seguimos em direção
oposta. A sustentar esse modelo estão aí as obras do
PAC 2, que agora em setembro registrava 11,3% de
suas obras concluídas.
De acordo com o balanço apresentado pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, até o dia 30
de setembro haviam sido executados R$ 143,6 bilhões
do PAC 2. Esse valor corresponde a 15% do total previsto de 2011 até 2014 e se refere a investimentos em
transportes, energia, mobilidade urbana e recursos hídricos, além dos programas Luz para Todos e Minha
Casa, Minha Vida.
Gostaria aqui de abrir parênteses exatamente
no que se refere aos investimentos em energia. Em
função do acidente que levou ao vazamento de óleo
no poço operado pela petrolífera americana Chevron,
formando a imensa mancha negra sobre as águas do
Atlântico a 120 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro,
que ainda não foi dissipada, começou-se a orquestrar
uma dissimulada campanha de mídia contra o Pré-sal.
Os jornais e as revistas semanais que circularam
no último ﬁm de semana foram pródigos em reportagens advertindo que o vazamento da Chevron trazia
à tona problemas que tornam “mais perigosa” o que
chamaram de “aventura de extrair óleo a profundidades inéditas”.
A pergunta que não quer calar é por que essa
investida contra o Pré-sal, em função de um acidente
de gravidade relativa e que teria sido provocado, segundo se especula, porque a empresa americana teria
tentado atingir, sem autorização da Agência Nacional
do Petróleo, exatamente as camadas mais profundas
do oceano.
A reposta é simples: investe-se contra o Pré-sal
porque a exploração das grandes reservas de petróleo
em águas ultraprofundas signiﬁcará um dos maiores
e mais importantes passos jamais dado pela econo-
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mia brasileira, capaz de uma vez por todas de situar
o Brasil entre as maiores economias do mundo, não
apenas pelo óleo que vai jorrar, mas principalmente
pela destinação dos seus royalties que estamos distribuindo por uma nova via legislativa para direcioná-los preferencialmente ao ﬁnanciamento de projetos
de desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico.
Estas lições de desenvolvimento, que aprendemos
com Lorde Keynes e aqui praticamos com o mesmo
sucesso como experimentado pela Suécia e de certa
forma pelos Estados Unidos no New Deal, na primeira metade do século passado, podemos repassar às
agonizantes economias européia e americana.
Mas de forma real, concreta, e não como fez o
presidente Barack Obama, que ofereceu ajuda dos
Estados Unidos para a solução da crise européia. Sua
oferta seria cômica, se não fosse trágica. O país ainda
não se recuperou da crise internacional a que deu origem, em 2008, de tal forma que os americanos ainda
enfrentam hoje escassez de crédito, queda na renda,
falta de conﬁança na economia, gastos maiores com
saúde e desvalorização de imóveis.
Diante da situação em que se encontram as economias dos Estados Unidos e da Zona do Euro, a oferta de Obama soa mais como um abraço de afogados
do que uma efetiva ajuda para retirar os europeus da
crise mais grave que experimentam desde a Segunda
Guerra Mundial.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento, Senador Walter Pinheiro.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
PARECER N° 1.320, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Mensagem n° 144, de 2011, (n°
516/2011, na origem), que “Submete ao Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso
III, alínea “f”, da Constituição Federal, c/c o
art. 6° da Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de
2000, o nome do Senhor ANDRÉ LONGO
ARAÚJO DE MELO, para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, na vaga decorrente do
término do mandato do Senhor Hesio de
Albuquerque Cordeiro.”
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação
secreta realizada em 30 de novembro de 2011, apreciando o Relatório apresentado pelo Senador PAULO
DAVIM, sobre a Mensagem (SF) n° 144, de 2011, opina pela APROVAÇÃO da escolha do nome do Senhor
ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO para exercer o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga decorrente do término do
mandato do Senhor Hesio de Albuquerque Cordeiro,
em conformidade com o art. 52, inciso III, alínea “f’,
da Constituição Federal, c/c o art. 6° da Lei n° 9.961,
de 28 de janeiro de 2000, por unanimidade, por 15
votos favoráveis.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 2011. –
Senador Jayme Campos, Presidente – Senador Paulo
Davim, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Paulo Davim
Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, e de conformidade com os termos do
art. 10, parágrafo único, da Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Presidente da República submete à
apreciação dos membros do Senado Federal o nome
do Senhor Andre Longo Araújo de Melo para exercer
o cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), encaminhando, para tanto, a Mensagem n° 144, de 2011 (Mensagem n° 516, de 17 de
novembro de 2011, na origem).
Anexado à mensagem, foi enviado o curriculum
vitae do indicado.
O Sr. André Longo Araújo de Melo é brasileiro,
natural de Patos (PB), tem 40 anos e é casado.
É médico, graduado pela Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade de Pernambuco (UPE), em
1995. Tem, ademais, pós-graduação nas áreas de clínica médica e cardiologia, nas quais detém título de
especialista desde 2002, tendo cursado residência médica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE.
Iniciou sua carreira como médico plantonista da
Clínica Unicordis – Urgências Cardiológicas, tornando-se, posteriormente, médico cardiologista da Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco e da UPE.
Entre 2002 e 2006, foi Presidente do Sindicato
dos Médicos de Pernambuco. Foi, também, Diretor
de Formação, Residência Médica e Educação Médica Continuada da Federação Nacional dos Médicos
(FENAM) e membro-titular da Comissão Nacional de
Residência Médica.
Foi Conselheiro Efetivo eleito, em várias gestões,
e exerceu os cargos de Vice-Presidente (2006 a 2008)
e de Presidente (2008 a abril de 2011) do Conselho
Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEPE),
onde desempenha, hoje em dia, a função de Vice-Corregedor.
Ocupa, atualmente, o cargo de Conselheiro Federal suplente, pelo Estado de Pernambuco, no Conselho
Federal de Medicina (CFM). Nesse órgão, é membro
da Comissão de Saúde Suplementar e Coordenador
Adjunto da Comissão de Assuntos Sociais.
Em face do histórico pessoal e proﬁssional apresentado e aqui resumido, entendemos dispor esta Comissão dos elementos necessários para deliberar sobre a indicação do Senhor ANDRÉ LONGO ARAÚJO
DE MELO ao cargo de Diretor da Agência Nacional de
Saúde Suplementar.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 2011. –
Senador Jayme Campos, Presidente – Senador Paulo
Davim, Relator.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) –
REQUERIMENTO Nº 1.461, DE 2011
Requeiro, com base no art. 281, e ante o
disposto no art. 255, inciso III, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, seja submetida à consideração do Plenário a dispensa de
interstício a que se refere o art. 357, também
do RISF, a ﬁm de que a Proposta de Emenda
à Constituição nº 114, de 2011, possa ser incluída na Ordem do Dia da sessão deliberativa
ordinária de 1º de dezembro de 2011, para o
primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
levando-se a efeito a prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 1303, de 2011, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, publicado
no Diário do Senado Federal em 25 de novembro de 2011, página 48.683 e seguintes.
Sala das Sessões, 30 de novembro.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO N° 1.461, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no art. 281 e ante o disposto no art. 255, inciso III, ambos do Regimento Interno
do Senado Federal, seja submetida à consideração
do Plenário a dispensa de interstício a que se refere
o art. 357, também do RISF, a ﬁm de que a Proposta
de Emenda à Constituição n° 114, de 2011 possa ser
incluída na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 1° de dezembro de 2011, para o primeiro dia
de discussão, em primeiro turno, levando-se a efeito a
prévia distribuição de avulsos do Parecer n° 1.303, de
2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, publicado no Diário do Senado Federal em 25 de
novembro de 2011 (p. 48.683 e seguintes).
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2011. –
Senador Humberto Costa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, primeiramente, o nosso espanto ao veriﬁcar que há uma
tentativa de quebra de interstício para votação da DRU
antes de terça-feira.
Houve um compromisso celebrado pela liderança do Governo, em reunião de lideranças, na sala do
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Presidente José Sarney, em que se estabeleceu que
votaríamos o Código Florestal como prioridade e que,
na terça-feira, teríamos uma decisão do Governo relativamente à votação da regulamentação da Emenda 29.
A oposição não pode concordar com qualquer
alteração de rito sem que se estabeleça o ponto ﬁnal nesse entendimento, a menos que a Liderança
do Governo antecipe para hoje a sua decisão de não
votar a Emenda 29 e a oposição passe a obstruir os
trabalhos da Casa.
Nós não temos outra alternativa a não ser a da
obstrução se houver desrespeito ao entendimento em
curso, antes da sua ﬁnalização, ou mesmo se a resposta do Governo em relação à votação da Emenda
29 como prioridade for negativa.
Portanto, Srª Presidente, a oposição tem o desejo
de contribuir com os trabalhos da Casa, quer concluir
este ano de 2011 com produtividade, quer oferecer ao
Governo a possibilidade, inclusive, de ter a prorrogação
da DRU desde que o Governo admita discutir e votar
a Emenda 29, que é para o País prioridade absoluta.
Não basta aﬁrmar que a saúde do povo é suprema
lei, é preciso oferecer condições práticas para que o
serviço de saúde pública no País seja de qualidade,
em respeito à dignidade humana.
O que nós estamos proclamando com o desejo de
deliberar sobre a Emenda 29 é oferecer a hipótese do
exercício da cidadania plena com respeito à dignidade
humana, porque o caos que há na saúde dopais hoje
desrespeita a dignidade do ser humano.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Apenas para registrar que o Senador Humberto Costa vai falar sobre o requerimento,
ele é autor do requerimento, mas para registrar que
o Governo mantém a posição de que terça-feira nós
daremos uma posição á oposição sobre a possibilidade de entendimento acerca da Emenda 29 ou não.
Portanto, nós não estamos antecipando nada. O
que ocorreu é que um novo posicionamento da Mesa
informou um novo calendário e, portanto, esse novo
calendário iria comprometer a votação da DRU; então,
vamos ter que fazer essa quebra de interstício exatamente para continuarmos a tramitar a DRU dentro do
prazo normal.
Portanto, nós vamos, na terça-feira, dar uma posição sobre essa questão da Emenda 29, da possibilidade de acordo ou não. Não estamos antecipando nada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência,
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nos mesmos termos destacados pelo Senador Alvaro
Dias, a Proposta de Emenda à Constituição da DRU
sequer se encontra na Ordem do Dia. E claramente diz
o Regimento Interno, em seu art. 412, inciso III, que só
há possibilidade de triunfar o requerimento lido ainda
há pouco por V. Exª, caso haja acordo com o conjunto
das lideranças.
E nesse sentido, o PSOL não está de acordo e
estamos a favor do encaminhamento já anunciado anteriormente. Primeiro, votemos a Emenda 29 e, depois,
debateremos a DRU.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para também
contraditar os questionamentos apresentados pelos
ilustres líderes da oposição. Em nenhum momento,
foi proposto pela oposição que estabelecêssemos um
condicionamento de períodos para a votação de uma
matéria e outra.
A proposta do nobre Senador Demóstenes Torres
foi de que, até a próxima terça-feira, o Governo respondesse se votaria ou não a proposta de regulamentação
da Emenda 29, da qual eu sou o relator. Mas não houve nenhum acordo de que se votaria primeiro a regulamentação da Emenda 29 para depois votar a DRU.
O que estamos fazendo, por conta de um novo
entendimento da Mesa, quando se fala da contagem
dos dias para discussão, é que não inclui agora os dias
não úteis. Estão sendo contabilizados apenas os dias
úteis. Se esse calendário for levado em consideração,
signiﬁca que não vamos poder votar a DRU em tempo
hábil. Por isso, estamos utilizando aqui o art. 280, que
é absolutamente... Aliás, 281:
Art. 281. A dispensa de interstício e prévia
distribuição de avulsos, para inclusão de matéria em Ordem do Dia, poderá ser concedida por
deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Senador, desde que a proposição esteja há
mais de cinco dias em tramitação no Senado.
Ou seja, esse é um artigo que busca exatamente
excepcionar o artigo que trata da publicação com dez
dias de antecedência. Esse artigo existe exatamente
para isso. Por isso que nós aqui estamos utilizando
esse artigo para fundamentar esse requerimento. E
gostaríamos que V. Exª colocasse em votação para
que, assim, possamos incluir na Ordem do Dia, não
de hoje, mas a partir de amanhã, a discussão da DRU.
Isso inclusive não impede as ações de obstacularização da discussão que a oposição pode fazer.
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Apenas vamos ajustar o calendário e continuamos
empenhados em garantir que a regulamentação da
Emenda 29 seja votada ainda este ano.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, apenas para dizer...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, a palavra está com o Senador Demóstenes Torres, que estava na frente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se V.
Exª permitir, eu gostaria apenas de citar um artigo do
Regimento, já que o Senador Humberto Costa fez referência ao art. 382. E como a proposta trata de emenda
constitucional, o artigo que deve ser invocado é o 357.
Portanto, nós temos o dever inclusive de recorrer
ao Supremo Tribunal Federal se houver um desrespeito ao Regimento, em razão desse desejo do Governo, desejo incomensurável do Governo, de receber
um cheque em branco de R$62 bilhões e não discutir
questões essenciais para o País, como as questões
referentes à saúde pública.
Portanto, nós estamos apenas antecipando, Srª
Presidente, que se houver uma afronta ao Regimento, alterando o rito especial que se adota aqui para a
emenda constitucional, nós teremos que recorrer ao
Supremo Tribunal Federal.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy.Bloco/PT –
SP) – O Capítulo 1º da Proposta de Emenda à Constituição, art. 372:
“Art. 372. Aplicam-se à tramitação da proposta, no que couber, as normas estabelecidas
neste Regimento para as demais proposições.”
Vou dar a palavra, em consideração, ao Senador
Demóstenes Torres e vou iniciar a votação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Srª Presidente, apenas para dizer que nesse
caso não se pode aplicar, neste momento, a quebra
de interstício.
Eu gostaria que isso inclusive constasse das notas taquigráﬁcas, porque nós vamos entrar no Supremo
Tribunal Federal. O Supremo já decidiu que norma regulamentar que tem consonância com dispositivo constitucional é passível de questionamento no Supremo.
Então vamos lembrar o que diz o art. 167:
Art. 167. Ao ser designada a Ordem do
Dia, qualquer Senador poderá sugerir ao Presidente a inclusão de matérias em condições
de nelas ﬁgurar (art. 171).
Parágrafo único. Nenhuma matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia sem que
tenha sido efetivamente publicada no Diário
do Senado Federal e em avulsos, no mínimo,
com dez dias de antecedência.
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A matéria foi publicada na quinta-feira, dia 24.
E a Resolução nº 37/95 diz que esses dias têm
que ser contados em dias úteis.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador...
O SR DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Só para concluir o meu raciocínio, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª parece que não escutou o que o Senador
Humberto disse. O art. 281 excepcionaliza os dez dias.
Então, está muito claro no art. 281 que foi colocado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não, não. Permita-me, Senadora, só para concluir o meu raciocínio.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Não excepcionaliza.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O art. 37 diz que tem que se contar em dias
úteis. Se começarmos a contar a partir do dia 24...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Ela é de 1995 e já foi consolidada quatro vezes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Exatamente, mas para dizer que esse prazo...
Sim, a dispensa de interstício, pode ser feita a proposta
a partir do momento em que se inteirar o décimo dia
útil. E o décimo dia útil, portanto, para inclusão, a partir
daí, na Ordem do Dia, vai ser inteirado, Srª Presidente, justamente na quinta-feira da semana que vem. Vai
ser exatamente, portanto, no dia 8 do mês que vem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sinto muito Senador. É da compreensão da
Mesa a outra postura.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não, concordo...
Então, eu gostaria que V. Exª deixasse claro que
V. Exª está aplicando um outro dispositivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não, eu estou aplicando exatamente o que
foi colocado pelo Senador Humberto Costa. E a compreensão da Mesa que tem o ponto de vista correto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Que pode quebrar o interstício. Estamos dizendo que não pode.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Exatamente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Então, com base na decisão de V. Exª, nós vamos ingressar no Supremo Tribunal Federal.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Isso já ocorreu inclusive outras vezes, e foi
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encaminhado dessa forma. Não estamos criando nenhum modelo novo aqui.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem Srª. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não Senador Aloysio. Se for para insistir na
mesma colocação, a Mesa já se posicionou. V. Exª...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É um outro artigo do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É o art. 362, Presidente. O art. 362
consta do Capítulo I do Título IX do Regimento Interno,
que cria um rito especial para a tramitação das PECs.
Portanto, é uma matéria que não é disciplinada pelo
artigo citado pelo nobre Líder do PT, porque, embora
sendo uma proposição como as demais, é uma proposição diferente, sujeita a um rito especial. E no art.
362 está dito que o interstício...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador, eu vou agora interromper a vossa fala,
porque é exatamente o que já foi falado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – No primeiro e no segundo turnos deverá ser de, no mínimo, cinco dias.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Eu acho que aqui está tendo um comportamento
até de desrespeito à Mesa, porque estão reiterando
coisas que já foram ditas. O art. 372 , que acabei de
ler há cinco minutos, diz:
Art. 372. Aplicam-se à tramitação da proposta, no que couber, as normas estabelecidas
neste Regimento para as demais proposições.
Então, estamos repetindo as mesmíssimas coisas
nos últimos quinze minutos. Então, se a oposição quer
fazer uma oposição, que o faça com algum argumento novo, porque esse argumento é exatamente o que
estamos escutando há quinze minutos.
Então, vou colocar em votação.
Os Senadores que estão de acordo...
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu queria, Excelência pedir...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Para repetir o mesmo argumento, Senadora
Marinor, ou algum argumento diferente?
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senadora Marta Suplicy, se V. Exª continuar respondendo
às minhas tentativas de usar do meu direito regimental dessa forma, vou pedir providências ao Presidente
do Senado.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Não precisa pedir, porque eu tenho apreço
por V. Exª.
V. Exª pode falar.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – É porque não é justo. Toda vez que tento pedir a palavra V.
Exª resolve se antecipar, fazer juízo de valor no que
eu ainda nem falei.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, fala.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Então,
por favor, eu exijo respeito.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Tem todo o meu respeito.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu queria
pedir que a votação fosse nominal, Excelência.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não tem nenhum problema.
Votação nominal. Arrumem o painel.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Srª Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, apenas mais um registro.
Em todas as oportunidades em que nos valemos
desse dispositivo para a quebra do interstício, nós o
ﬁzemos com o acordo de todas as lideranças. Neste
caso, não há acordo.
A oposição se reserva o direito inclusive de deixar de participar desta votação, para recorrer depois
ao Supremo Tribunal Federal.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Nós
também resolvemos entrar em obstrução.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Srª Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A minoria também não concorda com a votação, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nós não estamos quebrando uma regra para
responder...
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Nós não
reconhecemos essa regra que V. Exª está tentando impor neste momento. Nós vamos nos retirar da votação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT)
– Votação.
Os Senadores que aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB se recusa a votar, protesta contra a decisão da
Mesa, não acolhe essa deliberação e se reserva o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM fará a mesma coisa, Srª Presidente.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
minoria também, Presidenta, não concorda com a votação e vai seguir o mesmo caminho do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está aprovado.
A matéria estará na Ordem do Dia de amanhã.
Está aprovada.
Passo a Presidência ao Senador José Sarney.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente. Enquanto o senhor se ajeita na cadeira,...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – ...eu quero
fazer um registro, comunicar e convidar os membros
da Frente da Família. Ontem, tivemos uma audiência pública sobre o PL nº 122, uma audiência que foi
tratada com muito descaso. Mas nós estivemos lá. A
votação será na quarta-feira. E nós estaremos lá, na
quinta-feira, para sepultar de vez essa conversa ﬁada.
Quinta-feira, nós vamos para lá. Nós temos 16 votos
contra 3 para sepultar de vez. Então, eu estou chamando, convocando os senadores que fazem parte
da Frente da Família para devolver aquele deboche
de ontem, aquela piada de ontem, que ﬁzeram com a
audiência pública, um projeto inconsequente, irresponsável, que afronta a sociedade brasileira. E chega da
discussão de PL 122. Amanhã, nós sepultaremos de
vez. Na quinta-feira, Srs.Senadores da CDH que fazem
parte da Frente da Família, sepultaremos de vez, na
quinta-feira, esse famigerado PL 122.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado 121, de 2007, Lei Complementar...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Deixe-me terminar de dar o enunciado da matéria.
De iniciativa do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal,
para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal
e Municípios em ações de serviço público de saúde;
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de ﬁscalização,
avaliação e controle das despesas com saúde nas três
esferas do Governo; e revoga os dispositivos das Leis
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nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27
de julho de 1993, e dá outras providências.
É o seguinte o item:
Item 1:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº
306/2008, naquela Casa), de iniciativa do Senador Tião Viana, que regulamenta o § 3º do
art. 198 da Constituição Federal, para dispor
sobre os valores mínimos a serem aplicados
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos
de saúde; institui contribuição social destinadas à saúde; estabelece os critérios de rateio
dos recursos de transferências para a saúde e
as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas
do Governo; revoga dispositivos das Leis nºs
8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de
27 de julho de 1993; e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A matéria foi despachada à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos.
Como a matéria está em regime de urgência,
foi designado Relator o Senador Humberto Costa, a
quem peço usar da palavra para proferir o seu relatório.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu
peço prazo a V. Exª para apresentar o meu relatório.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O prazo é de 24 horas, Sr. Presidente.
Uma vez que não está apresentando, está em
pauta e não há mais como retirar de pauta.
V. Exª tem que dar o parecer e nós vamos votar
agora a PEC 29. Perdão, a regulamentação da Emenda 29.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu aceito ser relator ad hoc.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, nós estamos apresentando um requerimento retirando a urgência da matéria, Sr. Presidente.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Tem
vários candidatos...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Aí sim, agora o Governo está mostrando o que
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é: o Governo está retirando a urgência da emenda da
PEC 29. Cadê a preocupação do Governo com a saúde?
Queremos que o Governo vote. Agora o Governo tem que votar a retirada da urgência da PEC 29.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr. Presidente, está revelado agora: o Governo prioriza a DRU...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É isso que nós queremos. Queremos ver os Senadores aqui que dizem que votam pela saúde.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Presidente Sarney.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Agora está na hora. Cadê quem vota com a
saúde?
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Presidente Sarney. Eu queria que V. Exª me
informasse quem é o autor da PEC, do requerimento
de urgência, porque eu queria saber...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não é PEC, é lei suplementar do Senador...
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Do requerimento de urgência. O Senador poderia estar retirando, se ele não é o autor?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão! Todos os nossos Senadores terão o
direito de intervir na forma regimental.
Vou responder à Senadora Marinor: é do Senador
Tião Viana, quando era Senador, a iniciativa da matéria.
Agora é o substitutivo da Câmara.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não, é
o autor do requerimento, Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
requerimento de urgência é das lideranças.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já foi aprovado o requerimento de urgência.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Já
foi aprovado em plenário.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Aí nós queremos a votação e vamos fazer a
votação nominal, para ver quem vai retirar a urgência,
quem é a favor e quem é contra a saúde.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Foi aprovado o requerimento com o acordo de que
nós teríamos prazo quando o Relator fosse designado
para apresentar o relatório. Combinamos que terça-feira daríamos uma posição. Quem está quebrando
o acordo é a oposição, querendo votar hoje o pedido
de regulamentação da Emenda nº 29.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Permita-me, quem leu foi o Presidente da Casa.
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Não foi a oposição, não. O Presidente da Casa não é
da oposição.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
V. Exª corretamente colocou a matéria em votação. V. Exª cumpre o Regimento.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Tem que votar porque foi anunciado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, o Senador Alvaro Dias
está com a palavra, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Sarney, olhe para cá!
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Presidente Sarney, V. Exª sabiamente respeita o Regimento
e coloca a matéria em votação. As lideranças assinaram requerimento de urgência, e o Plenário o aprovou.
A matéria está em regime de urgência, e não podemos
aguardar a boa vontade do Relator para deliberarmos
sobre ela. O Relator já teve prazo suﬁciente para a deliberação. Esse é o primeiro item da pauta. Houve uma
tentativa de inversão de pauta que se frustrou. Não houve
quórum para a inversão de pauta na semana passada.
Portanto, continua como matéria prioritária o primeiro item da pauta, a Emenda nº 29. V. Exª deve dar
continuidade, a meu ver, em respeito ao Regimento,
ao processo de votação iniciado.
Em relação à questão anterior, eu gostaria de
registrar que, na Câmara dos Deputados, o mesmo
dispositivo foi acionado pelo Governo para a quebra
de interstício. Houve um mandado de segurança submetido ao Supremo Tribunal Federal, e, para evitar o
risco, o Presidente da Câmara dos Deputados recuou
e cumpriu o Regimento.
Nós estamos registrando que o fato ocorrido aqui,
no Senado, repete o da Câmara. Na Câmara dos Deputados, o Presidente da Casa, em tempo, corrigiu o
desvio, e há um risco aqui, portanto, porque se trata
de matéria constitucional. Nós temos precedente.
Lembramos, inclusive – o Senador Pedro Simon
é testemunha – que esse fato ocorreu quando dos
trabalhos da CPI dos Bingos. É matéria constitucional, tem rito próprio, e nós estamos alterando o rito, já
que se trata de emenda constitucional, e o dispositivo
invocado pela maioria para quebra de interstício não
é apropriado neste caso.
Portanto, apenas para registrar, alertando, já que
há risco; o Governo corre o risco de não votar a DRU
neste ano.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Sarney, olhe para cá depois!
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não. Estou olhando logo. V. Exª está inscrito.
Senador Humberto Costa, Senadora Marinor e,
depois, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente,
acho que não precisamos aqui de nenhum ato histriônico para fazer essa discussão.
Na verdade, V. Exª não só foi testemunha como
condutor de uma reunião com os líderes, em que a oposição apresentou uma proposta, aceita por nós, da base
do Governo, de que até a próxima terça-feira, daríamos
uma resposta à oposição, se nós votaríamos ou não a
regulamentação da Emenda nº 29 ainda este ano. V. Exª
se lembra muito bem disso porque presidiu a reunião.
Não sei, não estou aqui fazendo qualquer crítica a V. Exª. Não entendi muito bem por que essa
matéria foi colocada neste momento para o início da
discussão. Porém, nós vamos retirar a urgência, sim,
e vamos colocar nossa cara claramente, porque nós
não temos vergonha da nossa posição em relação à
condução da área da saúde neste País. Enquanto o
governo que antecedeu o Lula nunca cumpriu a Emenda nº 29, desde 2003 até hoje o Governo do Partido
dos Trabalhadores e a sua base cumpriram a Emenda
nº 29. Então, a oposição não tem autoridade aqui para
falar em nome da área da saúde.
Além do mais, Sr. Presidente, V. Exª sabe muito
bem que retirar e recolocar um pedido de urgência é
a coisa mais simples. Mas não vamos ceder ao jogo
de chantagem que está sendo feito aqui, cujo único
objetivo é tentar impedir que haja a votação da DRU. E
é exatamente por conta das chicanas que estão sendo
montadas aqui que nos utilizamos do Regimento. Não
ﬁzemos nada antirregimental para que se quebrasse
o interstício nesse processo da discussão.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que já endossei o requerimento do Senador Romero Jucá. Vamos retirar a urgência e, assim que tivermos um encaminhamento adequado, discutido, negociado com
os partidos da base e negociado também com as instituições da área da saúde, voltaremos a apresentar o
requerimento de urgência.
Não venha a oposição querer fazer um carnaval
em cima do que não é.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência, no interesse de organizarmos os
nossos trabalhos... Eu estava presente à reunião, na qual
acertamos que daríamos uma resposta até terça-feira
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a esse projeto da Emenda nº 29. E o coloquei na forma
como combinamos, em discussão, Senador Humberto
Costa; em votação hoje, no sentido de cumprir aquela
reunião. E a maneira que teríamos de escolher, dependendo da votação de um lado ou de outro, era problema para os partidos políticos decidirem. Agora, a minha
parte era colocar a matéria em votação.
Mas V. Exª tem o direito de pedir a retirada da urgência. É regimental. Isso tem que ser aprovado pelo
Plenário; isso é um direito regimental.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney, minha questão de ordem diz o contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agora, eu proporia à oposição, aqui representada, que, em vez do pedido de retirada da urgência,
para manter a Emenda nº 29, nós poderíamos dar a
V. Exª, uma vez que o processo não está instruído e
é regimental, 24 horas para V. Exª emitir o parecer.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Perfeito.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, eu faria esse apelo a V. Exª. Dou as 24
horas para V. Exª emitir parecer.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Concordamos com as 24 horas.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney, eu queria que V. Exª garantisse a minha
questão de ordem. Estou na vez.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Sarney, olhe para cá, Presidente Sarney, eu
também gostaria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, com a palavra a Senadora Marinor, e
V. Exª é o terceiro inscrito.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Se o
Governo vai botar a cara à tapa ou não, isso é problema do Governo. Isso não vai resolver o problema da
saúde no Brasil. Agora, uma coisa é certa: V. Exª não
pode colocar em votação este requerimento a não ser
que seja assinado pelas lideranças que assinaram a
urgência.
Eu quero ler aqui o art. 344:
Art. 344. A retirada de requerimento de
urgência, obedecido, no que couber, o disposto
no art. 256, é admissível mediante solicitação
escrita [vou pegar o item 3]:
I – (...)
II – (...)
III – das lideranças que o houverem subscrito.

46

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Está escrito assim. Então, não basta o jogo de
cena e o carnaval fora de época que o Senador Humberto está tentando fazer aqui de qualquer jeito. Que
ele se manifeste ou que o Líder do Governo solicite,
porque não foi o Governo que solicitou a urgência. O
Governo não quer urgência coisa nenhuma no debate
da Emenda nº 29! O Governo não quer discutir isso.
Tanto é que, até agora, tendo passado o prazo de
um acordo de urgência, subscrito pelas Lideranças,
o Senador Humberto não apresentou o relatório, não
apresenta seu voto, não se expõe diante do debate.
Então, eu quero que V. Exª dê cumprimento ao
art. 344, a não ser que todas as lideranças que subscreveram a emenda, por escrito, peçam.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – V. Exª sabe que a urgência já foi aprovada pelo
Plenário. Não se trata de retirada de requerimento. V.
Exª está tratando da extinção da urgência, que é outro
problema regimental.
Então, nós estamos falando aqui do requerimento que foi aprovado, do qual estão pedindo a retirada.
Eu apelei no sentido...
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Mas
foi o Senador Humberto: “Vamos tirar a urgência!” Foi
o que ele falou aqui, na frente de todo mundo. Todo
mundo ouviu.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Extinguir a urgência não é o requerimento de pedido.
São duas coisas diferentes, Senadora. Agora, eu pedi
e apelei para que o Senador Humberto Costa tivesse
as 24 horas para oferecer o seu parecer, e ele parece
que concordou.
Então, eu acho que o problema está superado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, Sr. Presidente... Estou com a palavra, por
favor! Estou com a palavra! Quero ter o respeito para
poder falar. Eu ouvi todo o mundo. Quero o respeito
para poder falar!
Sr. Presidente, eu acho um absurdo ainda ver no
Parlamento brasileiro, no Senado Federal, Senadores
terem a coragem – a coragem! – de votar contra a saúde brasileira. A coragem, Senador!
O que se está vendo aqui, neste momento, é algo
que pode ﬁcar marcado na mente de cada brasileiro.
Brasileiros e brasileiras, atenção! Assistam à TV
Senado, vejam o rosto de cada Senador que quer votar hoje contra a saúde brasileira!
Aqui, Senador Sarney, é impressionante! Há Senadores que parecem aqueles meninos de colégio.
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Lembrei-me da época em que eu tinha 13 anos de
idade, quando alguém me dizia: “O Mário Couto jogou
o aviãozinho”. Eu dizia: “Não, quem jogou o aviãozinho
foi o José; não fui eu”.
Sempre querem colocar a culpa em governos
anteriores. Quanto devem ao povo brasileiro? Quando
deve, na saúde, ao povo brasileiro, o PT?
O dinheiro da saúde foi tirado pelos bandidos,
pelos covardes e pelos corruptos, que assaltaram a
Nação em R$69 bilhões. Essa é a realidade. Transformaram o Brasil num dos países mais corruptos da
face da Terra, Presidente Sarney! Deviam ter vergonha,
enterrar a cara na areia e não deixar o povo olhar suas
faces, que ﬁcam aqui, neste momento, desejando ao
povo brasileiro que se enforque, tirando dinheiro da
saúde, como dá a Emenda nº 29.
A Emenda nº 29, Presidente, é fato que se deve
votar ontem, e não hoje.
Não é retirando a urgência; não é se mostrando
mau caráter.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª
é reconhecido pela Casa inteira como um conciliador,
como um político experiente e como um homem de
entendimento. O que V. Exª está propondo é um prazo
para entendimento.
A Casa toda sabe que é desejo dos partidos votar
a Emenda nº 29, até porque ela é de iniciativa de um
Senador do PT, Tião Viana, que hoje é Governador.
O PT, o Governo, sabe que a questão da Emenda
nº 29 é uma questão, hoje, do País. Ela é suprapartidária; ela está acima do PT, do PMDB, do PP, do Democratas, do PSDB. É a solução de um grande problema,
do maior problema do País, que é a saúde pública.
Muito bem, até agora não se chegou a um entendimento, e o Governo está com receio de que a
Emenda nº 29 seja posta em votação e que a emenda
que o Brasil quer que seja votada seja aprovada. E o
Governo não quer.
V. Exª está sugerindo 24 horas para que o Governo
procure o entendimento. V. Exª está propondo o prazo
para que em 24 horas se encontre deﬁnitivamente, como
no Código Florestal se encontrou, um entendimento,
um texto de entendimento para se votar “sim” ou “não”
e se colocar a digital: quem é a favor vota “sim”, quem
é contra vota “não”. O que V. Exª está colocando é o
prazo para a busca do entendimento em torno de um
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assunto que não pode mais demorar a ter deﬁnição.
Não pode mais! Chega! Já passou do tempo.
Essa Emenda 29 é de dois anos, votamos aqui
por unanimidade no Senado. É e-mail todo dia, é mensagem de texto no meu telefone que não para hora
nenhuma, é o Brasil clamando.
E o que V. Exª está colocando com maestria é a
deﬁnição de um prazo para o entendimento, se chega
ou não se chega, mas se vota.
Quero cumprimentar V. Exª e dizer que o meu
Partido concorda inteiramente com a proposta de V.
Exª das 24 horas de prazo para retirada da emenda.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu gostaria de...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu quero esclarecer a V. Exª, Senador José
Agripino, que o prazo de 24 horas para oferecer o parecer foi requerido pelo Relator. Apenas a Mesa está
deferindo o prazo requerido pelo Relator.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, estou deferindo o prazo pedido pelo
Relator.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – E V. Exª
vai se comprometer a colocar em votação?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Se V. Exª
vai se comprometer, eu queria ouvir de V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, eu não ouvi o Relator pedir esse
prazo de 24 horas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nós vamos ter que instruir a matéria que não
está instruída por não tem relator. Depois é discutir.
Podemos até aceitar emenda de Plenário, depois podemos ter parecer sobre as emendas. Essa é a tramitação normal.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, para...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De maneira que é o que estamos fazendo.
Então, vamos ter absoluta calma e ninguém ﬁque, de
nenhuma maneira, pensando que nós não vamos ter
a solução que nós acertamos na terça-feira passada
com as lideranças.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas para colocar a posição do PSDB
em relação a essa decisão de V. Exª.
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Nós acatamos já como decisão. V. Exª está concedendo 24 horas para apresentação do parecer. Hoje,
V. Exª cumpriu o Regimento.
Há vários dias se desrespeita o Regimento, porque o Regimento determina que matéria em regime
de urgência tem prazo deﬁnido para sua apreciação. O
art. 120 determina 24 horas para que o Relator apresente o seu parecer. Esse art. 120 não foi cumprido
até hoje. V. Exª passa agora a respeitar o Regimento
e tem o nosso apoio para isso.
Acatamos a decisão de V. Exª, aceitamos as 24
horas para o parecer e aguardamos a deliberação para
a próxima terça-feira, impreterivelmente, dessa matéria.
É a disposição do PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa...
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu
quero ouvir, Excelência. Eu ﬁz uma pergunta a V. Exª
ainda agora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A senhora quer usar da...?
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não,
eu queria ouvir se V. Exª se compromete em colocar
em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu estou me comprometendo a seguir a tramitação da votação do projeto. Primeiro, temos de ouvir o
relatório; depois, temos de discutir; depois, em seguida..
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não, se
V. Exª se compromete...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu não posso colocar em votação antes disso.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu acho
que é importante e não tem por que nós não concordarmos. Nós queremos votar, neste ano ainda, de acordo
com o Regimento, a Emenda 29.
Então, não tem problema nenhum para nós.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A demonstração de eu ter colocado a matéria em primeiro lugar na pauta dos nossos trabalhos.
Agora, chegou à Mesa e eu pergunto se tem
conﬁrmação, um requerimento baseado no art. 352,
item II, do Regimento Interno, requerendo a extinção
da urgência...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
entreguei esse requerimento, mas nós estamos evoluindo aqui para um entendimento.
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Então, esse entendimento seria de que nós contaríamos o prazo de tramitação da DRU na primeira sessão, na sexta-feira, nós retiraríamos esse requerimento
da Mesa e, na terça-feira, nós daríamos uma posição
sobre a Emenda 29. Não votaríamos hoje também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pois me congratulo com V. Exª e com a Casa
pela decisão.
Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar aqui a presença do Prefeito da minha cidade
de Várzea Grande, Sebastião da Zaeli, e de seu secretário. Eles se encontram presentes aqui, inclusive o
Secretário de Saúde do Município de Várzea Grande.
Dessa maneira, quero desejar boas-vindas ao
Prefeito Tião da Zaeli e, certamente, aguardando a
votação da DRU, também na expectativa de melhorar
os recursos para a saúde pública no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2 da pauta:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 56...
É o seguinte o item:
Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, com
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, Sr. Presidente! A oposição ainda não deu uma palavra ﬁnal sobre isso. Então, nós
queremos, aqui, estamos ainda em entendimento...
Só um instante, para que haja um acordo entre
o PSDB e o DEM, porque aí nós poderemos dar uma
palavra ﬁnal sobre... Só uma proposta, só uns três minutos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Então, só para colocar como é que ﬁcou a
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situação da proposta que nós apresentamos e que o
Governo aceitou.
O requerimento da DRU... Então, a decisão que
foi tomada agora é uma decisão, em relação à DRU,
que cai, e nós voltamos a contar o prazo a partir de
sexta-feira, conforme era o nosso entendimento. Então,
há a quebra de interstício realmente. Mas nós entendíamos que começava a partir de sexta, e o Governo
entendia que era a partir de quinta. Então, o Governo
entende, como nós entendemos agora, que o prazo
começa a contar a partir de sexta.
É isso?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Se houver esse entendimento, nós podemos
concordar com que V. Exª retire a regulamentação da
29, e que nós tenhamos a resposta, na terça-feira, do
Governo, conforme nós tínhamos combinado na reunião. Então, se o prazo for contado a partir de sexta-feira, conforme nós havíamos combinado na reunião,
nós aceitamos.
Então, presente estava o Senador Renan, presente estava o Senador Jucá, todos os Líderes. Se houver
aquiescência nessa direção, nós concordamos: conta
a partir de sexta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, ...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não, começa a contar não amanhã, mas a partir
de sexta. Isso. Aí é prazo regimental. Aí a Mesa conta
o prazo... Tudo bem. Ou seja...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB –
AP) – Senador Demóstenes, eu acho que nós estamos
procedendo dentro daquele entendimento feito na Mesa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Eu me recordo que a data que foi dada foi a
de terça-feira.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sexta. Sim, sexta, da DRU...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Terça para nós estabelecermos a resposta de
um lado ou de outro.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sim. E sexta da DRU.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Pra DRU. Então, estamos dentro do prazo
contado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sexta para iniciar a contagem de prazo da DRU, e
no primeiro dia, e não quinta, como foi aprovado agora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Primeiro dia... Pronto.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, para ﬁcar claro, para ﬁcar claro...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias, já está resolvido.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Tem
de ﬁcar claro, Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, tem de ﬁcar claro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente,...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senador, eu estou com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
estava antes com a palavra, mas pode falar, depois
eu falo.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, para que não paire nenhuma dúvida. Pelo
entendimento da proposta do Senador Demóstenes
Torres, nós passaríamos a contar os prazos de discussão das cinco sessões a partir da sexta-feira para
a DRU. Isso signiﬁca que, na quinta-feira da semana
que vem, nós já votaremos em segundo turno. É isso?
Eu gostaria de saber.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim, a Mesa vai cumprir os prazos regimentais.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não, mas eu peço a V. Exª que faça essa conta, se
for possível.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim, vou pedir à Mesa para fazer a conta.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Tem a emenda e tudo o mais. Tem todo o prazo.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Era isso o que eu queria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora
do microfone.) –...sessão ordinária na segunda-feira.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, precisa ﬁcar claro que esse acordo, de que
se começa a contar o interstício a partir de sexta-feira,
vale para esta fase da tramitação.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Pela ordem, Sr. Presidente. Isso não pode ser assim.
Tem que pegar o calendário... Sr. Presidente.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É
preciso ﬁcar claro que o acordo diz respeito a esta
fase da tramitação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esse problema é um problema de natureza
política, a ser discutido entre os partidos. O que eu
posso dizer...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Pela ordem. Pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós
estamos deixando claro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Respondendo à indagação do Senador Humberto Costa, entrando na sexta, termina no dia 8.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora
do microfone.) – E vota quando?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora
do microfone.) – No dia 8.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Podíamos votar no dia 8.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora
do microfone.) – Se não tiver emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se não tivermos emenda.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Isso. Ou seja, cumpre-se o Regimento da Casa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Cumpre-se o Regimento da Casa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) –...e se inicia o prazo a partir de sexta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E é o que a Mesa sempre deseja fazer. O Regimento protege a todos nós.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Então, está derrubado o requerimento, por entendimento nosso. Está retirado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está retirado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Mas já foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Jucá retirou o requerimento.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Mas ele já foi aprovado. Então, quer dizer que...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, retirou o outro requerimento de pedido
de extinção da urgência.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas para...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O requerimento já estava aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está aprovado. O requerimento está aprova-

50

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do. O que foi retirado foi o requerimento para extinção
da urgência.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O requerimento já estava aprovado. O requerimento de
urgência já estava aprovado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Então, ﬁca, por acordo de liderança, estabelecido que a DRU começa a contar o prazo na sexta-feira,
primeiro dia. Não é isso?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, duas coisas.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, é preciso ﬁcar claro que o regime de urgência...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Renan Calheiros está com a palavra, Senador Alvaro Dias.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, duas questões eu acho que precisam
ser ressaltadas aqui, e ouso fazer esta intervenção
para apelar a V. Exª e ao Plenário.
Primeiro, precisamos ter um calendário claro,
que resguarde o prazo para que nós possamos votar
a DRU. E não falo aqui apenas como relator da DRU.
Falo como alguém que sabe que a DRU é fundamental
para manter o equilíbrio das contas públicas do Brasil,
que é o que tem feito a diferença do nosso País perante
o mundo, num momento difícil da economia mundial.
Em segundo lugar, votamos aqui um requerimento que quebrou interstício e que, na verdade, suscitou
essa discussão toda. Temos de fazer um acordo sobre o
calendário, não levando em consideração a aprovação
desse requerimento. São essas coisas que precisam
ser encaminhadas. Talvez... E até sugiro a V. Exª que
suspendamos por 15 minutos a sessão, para que possamos conversar deﬁnitivamente sobre os diferentes
aspectos desse calendário, porque esse calendário é
muito importante para o Brasil.
Até a oposição, que legitimamente tem o direito
de ﬁcar contra o calendário, não tem tanto interesse
de ﬁcar contra a DRU, porque sabe que a DRU é fundamental para o Brasil. Ela coloca a necessidade política, de acordo com o seu ponto de vista, de votar,
mesmo sem que nós tenhamos um acordo para votar,
a Emenda 29. Essa é outra questão.
Então, em português mais claro: nós precisamos
deﬁnir o calendário, resguardar o calendário e decidir o que fazer com relação ao requerimento que foi
aprovado aqui, se não isso vai suscitar uma nulidade
da sessão, da tramitação da própria DRU, e nós não
podemos ﬁcar expostos a isso.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Renan Calheiros, o problema da decisão
do calendário é realmente um assunto político, que tem
que ser discutido entre as lideranças. A Mesa apenas
cumpre o Regimento, está fazendo aquilo que tem.
O requerimento que está votado é o requerimento de urgência. O requerimento em que foi pedida a
retirada da urgência foi retirado. Então, permanece a
urgência, e, de acordo com o entendimento feito pelo
Senador Humberto Costa e pelo Senador Demóstenes, contaríamos a partir de sexta-feira o prazo. Para
isso, extinguiríamos no dia 8.
Mas, se há qualquer dúvida a esse respeito, a
Mesa não recusa dar aos seus Líderes dez minutos para
que possam discutir entre eles e acertar se é esse...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, não há necessidade de suspender a sessão. Se o acordo está celebrado nesses termos, há
concordância da oposição. Começa a contar prazo
para quebra de interstício na sexta-feira, mantém-se o
regime de urgência da PEC 29 e estamos entendidos.
É isso o que ﬁcou celebrado entre os Líderes do
Governo e da Oposição. Não há necessidade de suspender a sessão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Senador Renan, é o que disse o Senador Alvaro
e também o Senador Humberto Costa.
Qual é o entendimento? O Presidente é V. Exª e
tal. Aquele requerimento que foi aprovado antecipando
a contagem para amanhã, quinta-feira, deixa de existir
e volta a contar para sexta-feira, conforme era o nosso entendimento. E a regulamentação da Emenda 29,
mantém-se o regime de urgência e, na terça-feira, o
Governo nos responde como é que nós vamos tocar
essa questão.
Está fechado assim? Está fechado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, só para acrescentar que, na quinta-feira,
já é data para votação da DRU, para ﬁcar claro isso
aqui, para não ter dúvida.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – A contagem é da Mesa, é regimental.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sim, mas isso é essencial.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – A priori... Claro! Se não tiver emenda, é quinta.
Se tiver emenda, é outra data.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Isso é essencial.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Independente de qualquer acordo, o Regimento tem que
ser cumprido.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É isto: cumprir o Regimento. Nós queremos que
o Regimento seja cumprido. É isso!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/ PMDB
– AP) – E V. Exª tem dúvida disso, Senador?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/ PMDB
– AP) – Obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Tudo bem! Agora mesmo, deram um golpe aqui.
Não é isso que estamos fazendo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos continuar a Ordem do Dia.
Há, sobre a mesa, requerimento de votação para
exame da Comissão de Assuntos Econômicos para
adiamento do Item 2, assinado pelo Senador Romero Jucá.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO N° 1.462, DE 2011
Adiamento da votação para determinado dia.
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
I do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n° 56, de
2007 (n° 3.933/2004,na Casa de origem), que inclui
a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor
rural e dá outras providências, a ﬁm de que a matéria
seja examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está concedido o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 239, de 2011 (nº
49/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Belize na Área de Educação,
assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.290, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Cristovam Buarque.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239, DE 2011
(Nº 49/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Governo de Belize na
Área de Educação, assinado em Brasília,
em 26 de abril de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Belize na Área de Educação,
assinado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes com¬plementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Cons¬tituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravo¬sos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
04/10/2011.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Humberto Costa pede o adiamento do Item 4.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO N° 1.463, DE 2011
(PLS n° 185, de 2004)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 315, combinado com
o inciso I do art. 279, do Regimento Interno do Senado
Federal, o adiamento da votação do PLS 185/2004 –
(que regulamenta o emprego de algemas em todo o
território nacional) e a sua apreciação pela Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH.
Justiﬁcação
Tendo em vista o tema tratado na proposição,
é de suma importância que ela seja apreciada, também, pela Comissão de Direitos Humanos, já que é
de competência da referida Comissão discutir assun-
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tos relativos ao uso da força, em nome do Estado, em
face dos cidadãos.
Sala das Sessões, novembro de 2011. – Senador
Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Está adiado o Item 4.
É o seguinte o item:
Item 4:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas apresentadas ao Substitutivo, em turno
suplementar, perante à Comissão): favorável,
na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio Arruda...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Está, sobre a mesa – ontem, concordamos em fazer a
votação – a PEC nº 33, de autoria do Senador Antonio
Carlos Valadares. Há uma protelação que é impossível
de ser mantida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Ontem, pedi que essa matéria fosse colocada em
votação. Os Líderes solicitaram que ﬁzéssemos isso
hoje. Então, estou pedindo a V. Exª que coloque em
votação a PEC nº 33.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria não foi votada por pedido dos próprios autores, que acharam que seria uma imprudência
votarmos sem testar o número da Casa.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Mas, agora, o quórum é de 71 Senadores. Está aqui o
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Senador Antonio Carlos Valadares, que é autor da matéria e que considera que temos condições de votá-la.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se ele considerar que temos condições de
votá-la...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, só se o ﬁzermos de imediato, aproveitando o quórum, que é favorável, penso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu pediria a V. Exª que encerrássemos os
dois requerimentos, pois são matérias simples, e, em
seguida, submeteríamos à apreciação do Plenário a
PEC de autoria de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Votação, em turno único, do Requerimento do Senador Flexa Ribeiro que pede a tramitação conjunta dos
Projetos nºs 170 e 349, que regulam matérias correlatas.
É o seguinte o item:
Item 9:
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.371, de 2011, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 170 e 349, de 2011, por
regularem matérias correlatas (incentivos ﬁscais
nas áreas de atuação da Sudam e da Sudene).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Requerimento nº 10, do Senador José Pimentel, solicita a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 190, de 2009, e 174, de 2011, por
regularem matérias correlatas.
É o seguinte o item:
Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.430, de 2011, do Senador José
Pimentel, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 190, de
2009, e 174, de 2011, por regularem matérias
correlatas (apuração de responsabilidades no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento.
Os Senadores e Senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um
requerimento sobre a mesa que pede urgência para
a votação do PL nº 319, de 2009, que é um substitutivo do Senador Ricardo Ferraço que regulamenta a
proﬁssão do motorista proﬁssional. É um acordo entre
empresários e trabalhadores. Há número suﬁciente de
assinaturas. Peço a V. Exª que coloque em votação
esse requerimento, que é um acordo de todo o setor,
tanto de empresários como de trabalhadores.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG) – Sr. Presidente, quero reforçar o que disse o Senador Paulo
Paim. V. Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, um dos itens acordados
nesse projeto, que é de fundamental importância, é
que o motorista de carga, nas rodovias, poderá circular no máximo por quatro horas e terá de descansar.
Hoje, acontecem muitos acidentes pelo excesso de
trabalho. Então, é um projeto de extrema importância
social, para podermos começar o ano de 2012 com
mais tranquilidade nas rodovias brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Informa-me a Secretaria – eu não estava presente – que não foi lido ontem e não foi lido hoje no
Período do Expediente. Dessa maneira, ele será lido
hoje no Período do Expediente, para ser votado amanhã, na forma do Regimento.
Senador Antonio Carlos Valadares, consulto V.
Exª...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O Relator já fez as contas e garante que
há número suﬁciente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Três quintos?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Exatamente. São 49 votos, no mínimo.
São 49 votos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-
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A à Constituição Federal, para dispor sobre a
exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para
o exercício da proﬁssão de jornalista.
O parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, do Senador Inácio Arruda, é favorável.
A discussão da matéria, em primeiro turno, foi encerrada na sessão deliberativa extraordinária de 06 de julho de 2009.
Passamos à votação.
O painel será preparado.
Está encerrada a discussão. Estamos na votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, peço o
voto aos Srs. Senadores, não só em meu nome, mas
também em nome do Relator, Senador Inácio Arruda.
Essa PEC foi aprovada no âmbito da Comissão de
Justiça sem maiores divergências. Trata-se da legitimidade do diploma de jornalista. Existe outra PEC também tramitando na Câmara dos Deputados com esse
mesmo objetivo, que também já está sobre a mesa
da Câmara para ser votada. Isso signiﬁca que é uma
matéria não polêmica. Trata-se de uma matéria que
legitima o diploma de jornalista, que dá oportunidade
àqueles que estudam de, formando-se no jornalismo,
obter a validade do seu diploma. Aﬁnal de contas, todas
as proﬁssões têm seu diploma reconhecido, menos a
de jornalista, o que é uma incoerência, uma distorção
na legislação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço à Secretaria que prepare o painel.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Peço
a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ana
Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senador
José Sarney, quero fazer uma solicitação à Mesa: se
for possível, será muito importante colocar em votação
a indicação de Ruy Pereira, Embaixador do Mercosul,
porque haverá a instalação oﬁcial na sexta-feira. Então,
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seria muito conveniente politicamente para nós todos
e para a diplomacia a votação do Embaixador Ruy Pereira para o Mercosul. Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o acordo foi feito para que votássemos hoje a
indicação de autoridades e a urgência do Código Florestal. Não ﬁzemos acordo para votar PEC nenhuma!
Não existe acordo para votar essa PEC, Sr. Presidente!
Foi o que combinamos lá. Não há acordo para votá-la.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, o Partido dos Trabalhadores e o Bloco de
apoio ao Governo votam “sim” à PEC nº 33.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Demóstenes Torres está com a
palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, peço que se cumpram os acordos que nós ﬁzemos. O acordo era para que procedêssemos à votação de indicação de autoridades, se
assim quiséssemos, e do o regime de urgência para
o Código Florestal. A DRU será apreciada a partir
sexta-feira. Na terça-feira, virá a resposta do Governo. Então, tudo que combinamos deve ser cumprido.
Não ﬁzemos acordo para votar PEC nenhuma! Então,
temos de cumprir o acordo. Hoje, podemos votar o regime de urgência para votar o Código Florestal, que
está acordado, independentemente do resultado, e a
indicação de autoridades.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, quero explicar que o
voto é “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, porque
fui eu que solicitei a V. Exª que colocasse a matéria
em votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
O PT vota “sim”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, tem de se retirar de pauta essa
matéria. Isso é uma vergonha!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Jorge Viana...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Dessa maneira, é impossível conduzir os tra-
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balhos da Casa! Cada Senador terá o direito de falar
no momento em que a Mesa der a ele esse direito.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, desde já, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Renan
Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a grande discussão de hoje nesta Casa foi exatamente sobre se haveria ou não acordo para votarmos
a Emenda nº 29. Nós discutimos bastante até agora.
Quebrou-se o interstício. Depois, evoluímos para entender que não houve aprovação do requerimento
que quebrou o interstício. Não há acordo, portanto,
para votar as outras matérias. Quem sabe, amanhã,
haverá um acordo? Agora, não há acordo. O Senador
Demóstenes, Líder do DEM, tem absoluta razão. Digo
que não há acordo para votarmos outras matérias ou
para seguirmos votando PECs.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente, quero dizer que essa é a
posição do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Infelizmente, nós já começamos a votação e
não podemos interrompê-la.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Muito bem, Sr. Presidente!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – V. Exª já tinha começado a votação da regulamentação, e nós entramos aqui num acordo. Não há
acordo para votar essa matéria.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr. Presidente, eu tinha pedido a palavra para encaminhar a
votação da matéria, quando V. Exª tinha autorizado a
votação no painel. Estou aguardando a minha vez aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pergunto se o Senador Inácio Arruda e o Senador Antonio Carlos Valadares concordam?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, há um acordo de líderes. Todos
eles estavam presentes lá. Não pode acontecer assim!
O Senador Romero Jucá estava lá, bem como V. Exª!
Nós precisamos cumprir nossos acordos! Nem é questão de ser contra ou a favor; nós não podemos votar!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa, então, vai proclamar o resultado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Mas não há acordo!
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não, Sr. Presidente, ainda há outros Senadores para
votar.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA.) – Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, por favor, ainda há outros
Senadores para votar. Vamos aguardar um pouco.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR .DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Eu queria que V. Exª ouvisse o Líder do Governo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador) – Eu estou com a
palavra, Senador.
Eu gostaria de externar o voto do Partido Verde
a favor da PEC dos jornalistas, por entendermos que
há justiça na regulamentação dessa proﬁssão, que é
extremamente importante num Estado democrático,
Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta.
Depois, falará a Senadora Marinor Brito e o Senador Aloysio Nunes.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu
Partido recomenda o voto “sim”. Vou votar “sim” à PEC
dos jornalistas, parabenizando o Senador Valadares.
É um direito adquirido!
É absolutamente frustrante para um jovem que
escolheu ser jornalista passar cinco anos na faculdade e, ao ﬁnal, na sua formatura, enquanto os outros
erguem o canudo, sair com uma mão na frente e com
a outra mão atrás. Sem o diploma, qualquer um que
aprende a fazer um bilhete é jornalista. Eu mesmo me
sinto jornalista. Sem o diploma, eu o sou, porque sei
escrever um bilhete, sei ler, sei mandar um recado, sei
mandar e-mail. Isso é uma brincadeira e humilha aqueles vocacionados que vão à faculdade querendo ser
proﬁssionais do jornalismo. E queira Deus que saiam
bons proﬁssionais!
Tenho uma ﬁlha jornalista. Ela não exerce a proﬁssão, mas é jornalista. Acho que a turma dela foi uma
das últimas que recebeu o tal do canudo.
Portanto, Sr. Presidente, essa é questão de justiça, para que o indivíduo que sabe fazer só um bilhete
não diga por aí que é jornalista.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
defendo também a aprovação da matéria, pedindo o
voto “sim”. O Partido dos Trabalhadores orienta o voto
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“sim” e convida todos os Senadores e Senadoras a
fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Senadora Marinor pode falar.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, Senador Sarney, eu queria parabenizar a Federação Nacional dos Jornalistas
pelo empenho, pois, desde 2009, tenta aprovar essa
PEC. Este é um momento importante para uma categoria que é responsável pela notícia, que é responsável por levar a informação à população, mesmo que,
nem sempre, os meios de comunicação possibilitem
a democratização da comunicação neste País. E a
gente luta por isso.
Tenho certeza de que há um segmento importante dos jornalistas no Brasil que está empenhado
não só na aprovação da obrigatoriedade do diploma,
mas empenhado também numa luta que é muito maior
e mais importante, inclusive, para o exercício digno
dessa categoria nos meios de comunicação, que é
poder viver a verdadeira democratização dos meios
de comunicação e exercer, com imparcialidade, fazer
os seus textos à luz da realidade dos acontecimentos,
dos fatos ocorridos neste País.
Parabéns à Federação dos Jornalistas do País
pela mobilização, desde 2009, na perspectiva da aprovação.
Tenho certeza e espero que esta votação também seja unânime.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, queria explicar a V. Exª
que entendi que o acordo signiﬁcava um entendimento entre a DRU e a votação da Emenda 29. Por isso,
atendi o requerimento do Senador Inácio Arruda, que
já havia pedido há vários dias. Quero explicar também
a V. Exª que esse é o primeiro turno e nos iremos para
o segundo turno, quando então o submeteremos de
acordo com as lideranças.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, desculpe-me, mas V. Exª não é
tão ingênuo assim. Perdoe-me. Vindo de V. Exª...
Quero dizer o seguinte: ﬁzemos um acordo e o
acordo foi descumprido. Ou temos palavra aqui ou não
temos palavra. Não interessa qual é a matéria. Fizemos
um entendimento para que não houvesse votação de
matéria nenhuma. V. Exª iniciou, por distração, a votação da regulamentação da PEC 29...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Sem revisão do orador.) – Perdoe-me, Sr. Presidente. V. Exª deixou o Governo em maus lençóis. Até
para que V. Exª não ﬁcasse mal, nós ﬁzemos esse
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acordo. Agora, não há cabimento em fazermos um
entendimento aqui e esse entendimento ser derrubado por a, b ou c.
Então, para que fazer reunião de líderes se não
vamos cumprir nossa palavra? Para que fazer reunião
de líderes? Palavra tem que valer, porque a única coisa
que político tem que presta, que tenha ou não tenha,
é palavra. Se dermos a palavra e isso não valer nada,
tenha paciência! Onde é que vamos parar?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, de minha parte, posso dizer a V. Exª que agi de absoluta boa-fé, julgando
que o acordo era relativo às duas matérias. Se tivesse
entendido diferentemente e V. Exª tivesse me advertido quando anunciei a matéria, imediatamente teria
consultado...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente. Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, em seguida, por favor.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
se esta emenda constitucional estivesse em vigor, V.
Exª não poderia ter começado a sua atividade proﬁssional como jornalista. V. Exª o foi e honrou a sua proﬁssão, sem ter diploma de jornalista.
A atividade de jornalista está intimamente ligada à
liberdade de expressão, à manifestação de pensamento.
A atividade de jornalista tem caráter autoral. Não cabe
nenhum tipo restrição nem legal, nem constitucional,
porque o que se fez aqui foi contornar uma decisão
do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional uma lei que exigia diploma como condição
de exercício da proﬁssão de jornalista.
Na minha opinião, não há nenhum interesse público envolvido na aprovação desta PEC. Há, sim,
evidentemente, interesse de quem ministra curso de
jornalismo, mas, para o exercício da proﬁssão de jornalismo, para a garantia da veracidade, da cultura, da
honestidade intelectual, não é preciso diploma. Se fosse preciso diploma, Carlos Castello Branco não seria
jornalista, V. Exª não seria jornalista.
Por isso, voto contra – e veementemente contra
– esta emenda constitucional.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Ana Amélia.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, para um contraditório aqui.
Primeiro...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – O Presidente José
Sarney me concedeu a palavra, Senador Wellington.
Presidente, eu queria manifestar o apoio da Bancada do Partido Progressista à PEC nº 33, louvar o
trabalho do Senador Antonio Carlos Valadares e dizer
que, como formada na Faculdade dos Meios de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, tenho muita honra de ter um
diploma de jornalista. E quero valorizar a minha proﬁssão, através desta emenda constitucional.
Muito obrigada.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, estou convidando todos para virem aqui
votar. E também quero manifestar a posição do Partido
dos Trabalhadores favorável à PEC nº 33.
Primeiro, gostaria de dizer que qualquer proﬁssional, tratando da sua proﬁssão, pode expressar-se em
qualquer lugar. Estamos falando do exercício da proﬁssão de jornalismo. Isso é outra coisa completamente diferente. Se hoje temos universidades, faculdades
que não tínhamos no passado, precisamos valorizar,
sim, a proﬁssão do jornalista.
Penso que fazer diferente é rasgar realmente
diplomas para aquilo que é função do jornalista. Alguém que é médico tem todo o direito e a liberdade
de se expressar sobre o tema que domina, mas, para
trabalhar como jornalista, lá na sua emissora, no seu
jornal, em qualquer área, para a função própria de jornalismo, ela é para isso.
Várias proﬁssões, neste País, eram assim. Quem
não se lembra do dentista prático? Quem não se lembra de tantas outras proﬁssões? Mas somos outro
País. Somos um País moderno, democrático, que tem
de respeitar as instituições, principalmente em cada
área que o País legalizou.
Por isso, recomendamos o voto “sim”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar: Senador Marcelo Crivella,
Senadora Vanessa Grazziotin, Senador Rollemberg e
Senador Demóstenes Torres.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Eu aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Só para encerrar, eu gostaria de falar
como autor. Para encerrar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Temos número legal. Se os oradores desistissem, nós apuraríamos logo a votação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Posso falar, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pode falar, Excelência. Mas eu consultaria,
se todos desejarem, em vez de se inscreverem para
discutir a matéria, que já foi discutida e já foi votada,
nós apuraríamos...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Está bem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Se todos concordam, nós vamos apurar a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Por mim, já pode apurar.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Eu só quero, Sr. Presidente,...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pelo menos esse direito eu quero, e quero encaminhar contra.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Sr. Presidente, questão de ordem. Presidente, questão
de ordem. PSC.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Presidente. Se V. Exª me permite, Sr. Presidente, eu gostaria ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou dar a palavra ao Senador Demóstenes
para encaminhar.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Mas eu estou com a palavra, Presidente. Eu estou
com a palavra, V. Exª esqueceu?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu também solicitei a palavra. Por que o Senador Demóstenes?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Fala V. Exª e depois o Senador Demóstenes.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar.) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas de dizer que o PRB tem uma posição muito clara
a respeito.
O Supremo Tribunal Federal acha que apenas
aquelas proﬁssões que envolvem a vida: Medicina,
Engenharia, o Direito deveriam requisitar... A formação jornalística e as demais que são expressões da
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alma, artística, da criatividade do povo brasileiro deveriam ser livres.
Mas isso, Sr. Presidente, é apenas uma maneira
de o Supremo preservar, vamos dizer assim, a iniciativa de cada um. Ele acha que o Estado não deve regulamentar, regimentar nenhuma outra proﬁssão senão
aquelas que podem causar grandes danos como obras
que vão cair, como médicos que vão matar pessoas ou
os formados em Direito que não vão garantir a liberdade, que é o valor maior da vida humana.
Agora, nós, do PRB, temos um entendimento diferente: nós achamos que num País em que os nossos
jovens precisam ser estimulados à universidade – nós
não chegamos ainda a 10 milhões de universitários
neste País e gostaríamos de chegar antes dos 200
anos da nossa Independência – é preciso, sim, dar a
eles status especial. E já há muitos que frequentaram
a universidade durante anos, têm o seu diploma e hoje
sentem que o mercado de trabalho deles acaba sendo
invadido por pessoas que têm talento, mas não têm a
formação. Esses que têm talento, tudo bem, eles podem
escrever esporadicamente, podem ser, vamos dizer
assim, autores de artigos. Mas os que vão tratar das
estratégias, dos meios de comunicação, aqueles que
vão assinar pelas editorias e pelo dia a dia das rádios,
das televisões, dos jornais, no que diz respeito às notícias, esses sim, Sr. Presidente, merecem que o Congresso Nacional reconheça o valor dos seus diplomas.
Então o PRB vota “sim”.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Sr. Presidente, para encaminhar pelo PSC.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes Torres.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Darei a palavra, em seguida, aos outros.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de
inconstitucionalidade sobre diploma de jornalista. Mas
a decisão do Supremo é muito maior que esta decisão.
O Supremo disse o seguinte: ninguém precisa adquirir
expertise em universidade em curso algum, exceto,
como disse o Senador Marcelo Crivella, em cursos de
Direito, porque pode causar uma lesão extraordinária,
de Medicina, da área de Medicina e de Engenharia.
Pouquíssimos cursos exigem uma aptidão tal que a
pessoa só pode adquirir dentro de um banco universitário. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Os jornalistas, aqueles que têm diploma de jornalista, que foram os diretamente afetados – como
poderiam ser de qualquer outra carreira –, buscaram
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o subterfúgio. Qual é o subterfúgio? Se for uma emenda à Constituição, isso quer dizer que o Supremo não
vai declarar inconstitucional. Acontece que o Supremo Tribunal Federal já, há mais de uma década, vem
dizendo que emendas à Constituição também podem
ser declaradas inconstitucionais. E o Supremo obviamente vai declarar inconstitucional essa matéria. Por
quê? O Supremo decidiu que, em relação a proﬁssões,
o que tem que ser preservado é o direito fundamental
de exercer a proﬁssão, de exercê-la livremente, de ter
direito à manifestação.
É óbvio que, com o correr do tempo, com o progresso que foi mencionado aqui pelo Senador Wellington Dias, todas as proﬁssões terão uma maioria enorme
de diplomados. Imaginem V. Exªs que para ser professor
obviamente a pessoa tem que ter cursado Pedagogia,
Matemática, História, Português. Se nós exigíssemos,
agora, neste momento, que todos os professores do
Brasil tivessem essa aptidão, nós teríamos que fechar
basicamente muitas escolas de ensino fundamental
e muitas escolas até de ensino intermediário. Isto é o
desejável: que, daqui para frente, nós tenhamos tanta especialização que, no futuro, todos terão direito e
todos terão o seu diploma quando exercerem determinada proﬁssão.
Mas não adianta votarmos essa matéria. Eu já
disse isso. Fui o único que votei contra na Comissão
de Constituição e Justiça. Apanhei na Internet de sindicato de jornalista e, repito, não me incomodo com
isso. O que me incomoda é votarmos da maneira que
estamos votando, para atendermos à pressão e à solicitação de a, b, c, e d, e sei tranquilamente que vou
perder isso aqui, como perco quase tudo. Eu sou oposição, eu sei, conheço o meu papel.
Agora, efetivamente, essa é uma matéria que o
Supremo já decidiu, independentemente de estar em
lei ordinária ou de estar na Constituição. O Supremo,
quando houver aqui a promulgação, quando passar
pelas duas Casas, vai dizer que é inconstitucional para
jornalista, para pedagogo, para assistente social, para
todas as carreiras, exceto aquelas que exijam uma
especialização. Tão notável que o diploma é essencial
para exercer a proﬁssão.
Foi isso que decidiu o Supremo e é isso que vai
decidir o Supremo de novo. De forma que o meu partido está liberado para votar do jeito que quiser, mas
eu, particularmente, vou votar contra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente...
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada.
Eu não quero aqui, Sr. Presidente, antecipar as
questões. Eu acho que o nosso papel aqui não é prever
qual deverá ser a decisão futura, se ocorrer, do Poder
Judiciário brasileiro. Nós somos o Poder Legislativo
e temos que legislar. Nós estamos aqui votando uma
proposta de emenda constitucional.
Essa matéria, como a gente percebe pelas manifestações de Plenário, não é uma matéria de cunho
partidário. Aqui a orientação não se dá pelo partido e,
sim, pela opinião, pelo juízo de valor que cada um tem.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que nenhum de
nós – V. Exª principalmente, que escreve para muitos
jornais do Brasil –, ninguém que escreve para jornais
será afetado por essa medida. O que estamos discutindo é o exercício da proﬁssão de jornalista, de repórteres.
Esse, sim, Sr. Presidente, no nosso entendimento,
no meu muito particular, precisa ter diploma, porque,
do contrário, eu perguntaria, sobretudo ao Senador
Demóstenes: para que o curso de jornalismo? Para
quê? Qual a necessidade? Mas depois V. Exª me responde, não precisa vir ao microfone não. Não precisa,
não. Não restringe a liberdade de expressão de maneira nenhuma, não tem nada a ver. Qualquer pessoa
pode ser chamada a dar opinião em qualquer meio de
comunicação, uma opinião é muito diferente do exercício de uma proﬁssão, o jornalista tem que informar,
ele não necessariamente tem que dar opinião, para
isso existem os articulistas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – E os articulistas continuam.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – O papel precípuo do jornalismo é a informação.
E esses jovens, Sr. Presidente, têm uma grade curricular que vai da ética de imprensa que outros não têm.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora, por obséquio, tem outros Senadores
aí, eu pediria a V. Exª que concluísse.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pois não, Sr. Presidente. Então, quero apenas
fazer o contraponto, dizer que é um momento em que
todos devemos comemorar, não a restrição da atuação de quem quer que seja, mas a valorização de
quem estuda para ser jornalista, e que, infelizmente,
está tendo o seu mercado de trabalho ocupado por
outros proﬁssionais não qualiﬁcados nem preparados
para tal função.
Era isso.

NOVEMBRO 2011
50586

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa, estou obedecendo
à lista de oradores inscritos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, V. Exª já tinha me anunciado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em seguida, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, é apenas para dizer que o Partido dos
Trabalhadores vota pela exigência do diploma para o
exercício da proﬁssão de jornalista. Entendemos que
isso é extremamente justo e, como tal, pedimos que
todos os Senadores do PT e do Bloco votem “sim”.
Agora, gostaria de sugerir a V. Exª, já que faz um
longo tempo que a votação se iniciou, que pudéssemos
abrir o painel e contabilizar os votos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu pediria aos Senadores que fossem rápidos,
porque temos que terminar esta sessão.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Serei muito objetivo, Sr. Presidente.
Apenas para cumprimentar o Senador Valadares
pela sua iniciativa; o Relator, Senador Inácio Arruda;
e registrar a minha posição favorável a esta Proposta
de Emenda à Constituição.
Acho que é importante que uma pessoa que ﬁca
quatro anos na universidade, que se qualiﬁca, aprende a boa técnica do jornalismo, de ouvir os dois lados,
de apurar com cuidado a informação e trazê-la correta
para o leitor, precisa ser valorizada. Daí a importância
de que a proﬁssão seja reconhecida e a necessidade
de ter diploma para exercer a proﬁssão de jornalismo.
E dizer que a colocação da liberdade de opinião, de
expressão das suas opiniões está absolutamente garantida nos artigos que qualquer pessoa pode publicar
nos jornais, mas é importante a exigência do diploma
de jornalismo.
Parabenizo o Senador Valadares pela iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em seguida eu darei a palavra a V. Exª. Primeiro, está
inscrito o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, lendo a PEC, alguns argumentos caem por
terra, efetivamente, contra o interesse – me parece – da
maioria que é o de resguardar ao jornalista o diploma.
O colaborador, como V. Exª, emérito colaborador, está
garantido na lei. O jornalista provisionado...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não é o jornalista proﬁssional...
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
(...) está garantido na lei. V. Exª também o é! V. Exª é
quase tudo. E esses colaboradores e aqueles que já
eram estão absolutamente resguardado. Por isso, eu
estou com a maioria e entendo que hoje nós possamos
dar uma grande vitória à PEC 33.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Amorim. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Lídice da Mata... Senadora, perdão.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Nós somos poucas, mas existimos, Presidente. Nós,
as mulheres... Mas eu quero também, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não só existem como signiﬁcam a maioria da Casa.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Muito
obrigada. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria também, em
nome do PSB, de me solidarizar com o voto e o relatório
do Senador Valadares no sentido de que nós possamos aqui aprovar o diploma de jornalismo e dizer que
a posição do Supremo Tribunal, ao estabelecer a não
regulamentação de todas as outras proﬁssões, além
dessas que tratam da vida diretamente, na verdade, é
um princípio que não quer dizer que não possa existir
escola ou regulamentação de qualquer outra proﬁssão.
As proﬁssões existem como forma de organização do mercado de trabalho. Existindo as universidades, existindo a formação proﬁssional, o mercado de
trabalho se dirige de uma determinada forma e esse
é o estágio de desenvolvimento da sociedade em que
vivemos: de organização das tarefas e da cadeia trabalhista, de maneira que as especializações possam
se realizar. Por isso, nós votamos a favor da PEC 33
e do diploma de jornalista.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu. Em seguida,
Senador Fernando Collor.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada,
Sr. Presidente.
Queria encaminhar, pelo PSD, Sr. Presidente, o
nosso voto “não”, o nosso voto contrário. Nós respeitamos todos os jornalistas, todas as universidades,
as faculdades, o valor que tem as pessoas fazerem e
concluírem os seus cursos universitários; mas, neste
caso, Sr. Presidente, nós estamos tratando de liberdade
de expressão, estamos tratando de uma proﬁssão que
não é feita somente de técnica e diploma, mas também
de talento. A proﬁssão de jornalista, Sr. Presidente, é
dizer aquilo que se pensa, é fazer uma análise de determinada situação, de determinado assunto.
Então, não é possível que possamos exigir neste
momento essa obrigatoriedade; quem vai exigir ou não

60

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

é o contratante. Se determinado jornal, se determinada
rádio, se determinada televisão colocar essa imposição de que seus proﬁssionais sejam formados é um
direito que têm, assim como também o leitor pode fazer esse juízo de valor, querer ler matérias apenas de
jornalistas formados, não de leigos. Mas, Sr. Presidente, a expertise neste momento é fundamental. Quero
aqui homenagear o jornalista Luiz Armando, que tem
mais de quinze anos de carreira, não tem o diploma e
é um dos maiores jornalistas do Estado de Tocantins.
Por isso, votamos não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço parte de uma
família que, pela quarta geração, tem jornalistas. Disso
muito me honro, e eu próprio sou jornalista. A despeito do bom trabalho realizado, do esforçado trabalho
do Senador Valadares, essa emenda nº 1 – talvez o
Senador Valadares não tenha se apercebido disso –,
é, em primeiro lugar, a semente, o embrião para aquilo que começa a se tentar construir no País, que é o
controle social dos meios de comunicação. Contra isso
temos de nos insurgir. Não podemos permitir que essa
emenda venha a ser a gênese do controle social dos
meios de comunicação que, no nosso entender e de
muitos companheiros aqui do Senado da República,
têm de ter a total liberdade para exprimir a sua opinião,
exprimir o seu sentimento e reﬂetir nas suas páginas
o que ouvem nas ruas, o que escutam nas esquinas.
É bem verdade também que, além disso, esses
cursos de jornalismo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos últimos anos, nada mais têm feito do que
formar jornalistas analfabetos, analfabetos funcionais,
que além de não saberem português, não conhecerem
o vernáculo, não cumprem as regras mínimas exigidas
pelo bom jornalismo, a começar por saberem apurar a
notícia, pois não apuram. Eles estão aprendendo nessas universidades aquilo que nós outros jornalistas,
que não tivemos que passar por esses bancos universitários para exercermos livremente a nossa proﬁssão,
aprendemos no dia a dia e na labuta das redações.
Querer exigir esse diploma é a mesma coisa
que querer exigir diploma para que os fotógrafos jornalísticos, os fotógrafos que trabalham em jornais e
em outros veículos de comunicação também tenham
esse diploma. E fotograﬁa, como a graﬁa, é uma arte, é
uma arte que não pode ser aprisionada pela exigência
de qualquer tipo de diploma, nem de qualquer tipo de
curso que venha se impor.
Mas, fundamentalmente, além da criação desses
cursos que geraram muitos analfabetos que pululam
nas redações desses hebdomadários que andam por
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aí, Sr. Presidente. Mais importante do que a presença
desses analfabetos, muito mais importante é que essa
emenda constitui-se no embrião daquilo que será, em
algum momento, se nós daqui do Senado não tomarmos conta e cuidado, o controle social dos meios de
comunicação, o que é um atentado aos princípios e
aos fundamentos democráticos brasileiros.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Gim Argello.
Eu pediria que encerrássemos a votação, pois
estamos no ﬁnal.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, primeiro para dizer o seguinte: vou pedir escusas à
minha bancada. Estou liberando a bancada do PTB...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu pediria desculpa a V. Exª, Senador Gim Argello, só para prorrogar a sessão pelo tempo necessário
para o cumprimento dos nossos trabalhos.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado.
Vou pedir escusas à minha bancada.
Ontem, participei de uma reunião de Líderes, na
qual acertamos algumas votações e esta não estava
incluída, por isso que estou liberando a Bancada, para
cada um votar dentro do seu livre arbítrio. Não coloquei
este assunto para os membros da bancada, porque não
tinha sido discutido na reunião de Líderes. A reunião
da qual participei ontem, convoco os outros Líderes
que aqui estão, não tinha colocado esse assunto em
pauta para votação no dia de hoje.
Então, não teve como conversar com os membros dessa bancada.
Acho que todo este Plenário foi pego de surpresa com esta votação de hoje. Então, aos meus estou
pedindo desculpas porque eu não coloquei, porque eu
não sabia que ia entrar esta votação no dia de hoje.
Respeito a posição de cada um dos membros,
vou votar, sim, mas eu gostaria de ter compreendido
que haveria esta votação hoje.
Nós acertamos que seria... Conversamos sobre
a Emenda 29, conversamos sobre DRU, conversamos
sobre outras votações. Sobre esta votação não tinha
sido falado, Sr. Presidente, por isso estou muito incomodado. Não sei de onde nasceu fazer essa votação
e outras votações. Nós ﬁcamos de discutir os outros
temas, coisa que não foi feita. Hoje, há vários pedidos
de urgência disso e daquilo. Não foi conversado na
reunião de líderes.
O que estou querendo dizer ao senhor é que nós
temos de respeitar. Toda vez que for feita uma reunião
de líderes, tem de ser respeitado o que for decidido lá.
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, para encerrar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Antonio Carlos Valadares e, em seguida, V. Exª.
Senador Inácio Arruda, V. Exª já falou três vezes
na sessão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Eu só falei para pedir que a matéria fosse votada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E nós estamos votando uma das solicitações
de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu só pedi para a matéria ser votada.
Eu quero falar e peço a V. Exª para falar como
relator da matéria que fui, porque tenho uma opinião
sobre a matéria.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares.
O último é V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu
não vou falar. Eu gostaria apenas que V. Exª contasse
os votos imediatamente, porque votar a favor dessa
PEC signiﬁca fazer justiça, e é isso que eu estou pretendendo que esta Casa faça, e o fará certamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu esperava que V. Exª também dissesse que
a Mesa atendeu ao seu pedido e, por isso, está sendo
muito criticada.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu agradeço o penhor e a palavra de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra o Senador Renan Calheiros,
último orador.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Antes que V. Exª encerre a votação, eu queria dizer
uma coisa e peço a atenção de V. Exª e da Casa, porque
essas matérias que são controversas, polêmicas, precisam ser discutidas para constarem na Ordem do Dia.
A decisão do Supremo, a essência da decisão
do Supremo, com relação à constitucionalidade do diploma para jornalistas, diz o seguinte:
As liberdades de expressão e de informação,
especiﬁcamente a liberdade de imprensa, somente podem ser restringidas pela lei em hipóteses
excepcionais, sempre em razão da proteção de
outros valores e interesses constitucionais igual-

61

Dezembro de 2011

mente relevantes, como o direito à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral.
De modo, Sr. Presidente, que exigir diploma para
exercer a proﬁssão de jornalista é restritivo, tem a ver
com a liberdade de imprensa.
Uma votação como essa precisava ser combinada pelo menos com o Colégio de líderes para que
entrasse na Ordem do Dia. Não houve isso.
Eu queria apoiar o Senador Gim, que levantou
aqui esta questão, o Senador Demóstenes Torres, que
levantou essa questão, o Senador Romero Jucá.
Nós não podemos, de forma nenhuma, repetir
essas coisas. Há uma pauta, matérias e mais matérias que estão aguardando entrar na Ordem do Dia
para serem votadas. Eu mesmo tenho, como primeiro
subscritor, umas três PECs pelo menos aguardando
para serem votadas.
Uma delas, Sr. Presidente, manda que não haja
restrições aos recursos que são utilizados na segurança publica do Brasil. É uma coisa muito importante, no
momento em que há um aumento da criminalidade em
nosso País. Essas matérias não entram na Ordem do
Dia, e essa, eu não sei por que entrou. Eu não falo nem
com relação à Emenda nº 29, que entrou hoje, eu falo
com relação a essa PEC que nós estamos acabando
de votar. Porque tem de haver um planejamento, uma
discussão, um acordo. Se não houver isso, ﬁca muito
difícil, muito difícil.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, só para informar V. Exª que
essa matéria é objeto de um requerimento assinado
por todos os Senadores Líderes, inclusive pelo Senador Renan Calheiros.
Está aí o requerimento pedindo preferência de
votação para essa PEC.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Eu queria agradecer ao Senador Renan Calheiros a ajuda que ele dá à Mesa, e dizer que realmente
tem sido essa a posição da Mesa. Ela tem a competência de fazer a agenda, mas tem sido sempre muito
ﬁel às opiniões dos Srs. Líderes. Agora, essa PEC não
é novidade. Já, várias vezes, há um mês e pouco, dois
meses, que ela se encontra, e eu consulto sempre os
líderes para adiar, porque foi pedida urgência para ela
e preferência por todos os líderes da Casa. Então, apenas eu entendi mal. Disse isso o Senador Demóstenes,
que me considerou ingênuo, que, na minha idade, eu
acho um elogio. Então, acontece que nesse sentido é
que eu coloquei. Não coloquei de outra maneira senão essa. Sem julgar que este assunto tivesse tanta
controversa dentro da Casa.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio, todo mundo na Casa sabe que
V. Exª é a favor e que V. Exª é um batalhador dessa
emenda, e que todos nós...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, eu estou de acordo que V. Exª abra
o Painel. Eu só peço que me dê o direito de palavra,
porque a única coisa que eu ﬁz foi pedir a V. Exª para
colocar a matéria em votação. Sequer eu discuti ou
dei opinião sobre ela.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney.Bloco/PMDB
– AP) – Não, V. Exª pode dar a sua opinião, vou lhe
assegurar a palavra, mas quero lembrar que várias
vezes V. Exª tem falado sobre esse assunto.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.)
– Claro.
Sr. Presidente, esta matéria vem à votação depois de um longo debate que incluiu uma ação direta
de inconstitucionalidade. Eu digo que temos mais duas
ações diretas de inconstitucionalidade por descumprimento de obrigações do Congresso Nacional. Estão
no Supremo, inclusive em relação aos arts. 221 e 222,
que tratam da questão da comunicação no Brasil.
Arguir que a proﬁssão de jornalista criaria embaraço para a liberdade de expressão no Brasil, sinceramente, isso, Senadora Marinor, seria um verdadeiro
escárnio. Dizer que ter uma proﬁssão de jornalista criaria alguma diﬁculdade para a liberdade de expressão
do pensamento.
Sinceramente, o que cria embaraço para a liberdade de expressão do pensamento é o monopólio
exercido na mídia brasileira. É outra coisa, que o Congresso tem obrigação de examinar. Tem matéria para
ser examinada sobre monopólio de uso da mídia. Eu
quero ver a opinião de muitos Senadores e Deputados congressistas sobre o monopólio da comunicação.
Não tem nada a ver com a proﬁssão de jornalista. Não
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existia a proﬁssão de médico, não existia a proﬁssão
de advogado, não existia monopólio dos tribunais por
advogados. Hoje existe, porque nós decidimos. Existe
a proﬁssão de advogado. Então, sinceramente, muitas
proﬁssões existem hoje porque existe o mercado para
essas proﬁssões. Querer regulamentá-las não cria
embaraço algum para a liberdade de imprensa. Pelo
contrário, fortalece a liberdade de imprensa. Querer
regulamentar, neste caso, fortalece a liberdade de
expressão.
Eu acho que estamos confundindo as matérias.
Estamos confundindo, e acho que houve confusão até
do Supremo. E estamos buscando corrigir essa confusão do próprio Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Muito obrigado.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Por isso, Sr. Presidente, a nossa opinião. O que eu ﬁz,
Sr. Presidente, foi pedir a V. Exª que colocasse a matéria em votação, porque, no dia de ontem, pedimos que
a matéria fosse votada, e os líderes concordaram em
votar hoje. Votaríamos hoje. Por isso, estamos votando.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Fora do microfone.) – Nunca houve isso não.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Eu
ﬁz uma solicitação, porque a matéria estava na pauta.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, isso não é verdade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração. Vou proceder à
apuração.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Fora do microfone.) – Claro que é verdade.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Fora do microfone.) – Não é verdade. Os líderes
não concordaram.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Fora
do microfone.) – Vamos pedir as notas taquigráﬁcas.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 65; NÃO, 07; nenhuma abstenção.
A matéria foi aprovada e constará da Ordem do
Dia da próxima... Para o segundo turno. E a Mesa se
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compromete a só fazê-lo de acordo com as lideranças da Casa.
É a seguinte a matéria aprovada em primeiro turno:
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São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária.
6
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
7
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
8
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz - Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Peço aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras por essa votação maciça...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu quero submeter à votação...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ...uma resposta aos que detêm o monopólio das comunicações.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...requerimento da Mesa a votarmos, que foi
lido na sessão de ontem... No período do Expediente
de hoje.
Nos termos do art. 336, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera as Leis nº 6.938 e
11.428, de dezembro, e outras leis. (Requerimento
nº 1.456, de 2011.)
Assinado pelo Senador Rodrigo Rollemberg e
outros líderes.
Em votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Para encaminhar, Presidente. Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pelo Regimento, só pode encaminhar o autor
do requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– E um Senador por partido, não é?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E um líder de cada partido.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Ou um Senador por partido, como diz o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Excelência, este requerimento... Não há razão de tanta
pressa. Este requerimento procura colocar em votação,
com urgência absoluta e absurda, o chamado Código
Florestal. Uma legislação que, entre outros aspectos,
Presidente Senador José Sarney, fragiliza as Áreas de
Proteção Ambiental da Amazônia, como fragiliza concretamente as Áreas de Proteção Ambiental no Amapá.
Este requerimento para urgência da votação do
Código Florestal e a votação do chamado Código Florestal é uma legislação que, se aprovada, permitirá,
por exemplo, que na Amazônia a reserva legal seja
reduzida, dentre outros dispositivos.
Este requerimento não precisava dessa pressa
toda para ser votado ainda este ano, aqui no Plenário do Senado. Parece-me que a razão de toda essa
pressa somente é uma: fazer a aprovação o quanto
antes desse dispositivo aqui no Senado, fazer depois
a aprovação dos requerimentos em discussão na Câmara, para, depois, submeter à Presidente, antes do
ano de 2012. Tudo isso para evitar que o Brasil passe
o constrangimento, que inevitavelmente não passará,
de aprovar uma legislação que fragiliza o seu meio
ambiente exatamente no ano em que sediará a Conferência Mundial do Meio Ambiente.
Por conta disso, o nosso voto é contrário a este
requerimento de urgência. O PSOL encaminha contra.

66

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, para encaminhar a favor, como autor do
requerimento, entre outros.
Sr. Presidente, eu quero registrar que, mesmo antes de esta matéria chegar ao Senado, no início desta
sessão legislativa, nós iniciamos os debates em quatro
Comissões desta Casa – Comissão de Constituição e
Justiça, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão
de Agricultura e Comissão de Meio Ambiente. E quero aproveitar aqui para cumprimentar os Presidentes
dessas Comissões.
Ouvimos o relator da matéria na Câmara duas
vezes, ouvimos a Ministra do Meio Ambiente, ouvimos
a comunidade cientíﬁca por pelo menos cinco vezes,
ouvimos as organizações não governamentais, ouvimos o setor produtivo. Construímos um ambiente de
diálogo, de serenidade e de ponderação, e construímos
um código ﬂorestal equilibrado, um código ﬂorestal que
é bom para o Brasil.
Portanto, esta Casa, que tem reclamado muito
das agendas impostas pelo Executivo, especialmente o número excessivo de medidas provisórias, tem a
oportunidade de decidir sobre um tema que surgiu no
Congresso Nacional, um debate do Congresso Nacional, e que está maduro para ser apreciado.
Portanto, solicito e encaminho a favor do requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Veriﬁcação, Sr. Presidente, veriﬁcação.
Para apoiar, a Senadora Marinor, o Senador Lindbergh e o Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos ver se temos número.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Veriﬁcação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Marinor...
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do
microfone) – Senador Capiberibe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senadora Marinor, Senador Lindbergh, Senador
Paulo Davim...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu pediria ao Senador Capiberibe que se manifestasse, porque seu nome foi citado pelo Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Sr. Presidente, eu acabo de chegar. Para compre-
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ender a dimensão do projeto eu precisaria de mais
tempo. Eu apoio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, vamos proceder à veriﬁcação.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto “Sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“sim”, a favor do requerimento, para que possamos votar
o Código Florestal na próxima semana, na terça-feira.
Portanto, a orientação de voto é “Sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL encaminha “Não”, Presidente.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, o PSD encaminha o voto
“Sim”, pelos produtores do Brasil, pela paz no campo.
E que todos tenham a conﬁança de que não aumentaremos o desmatamento no Brasil, que não estamos
constrangidos com o Rio+20. Muito ao contrário, nós
temos muitas vantagens positivas a contar no Rio+20,
como a diminuição do desmatamento no Brasil, como
a redução das emissões de gás, como os 61% de
preservação de toda nossa vegetação nativa, e como
produzimos a maior e melhor agricultura do Planeta
em apenas 27% do território nacional.
Portanto, não temos nenhum constrangimento
com a sociedade e muito menos com os outros países, que fazem pressão e viram as costas para suas
margens de rios, viram as costas para suas ﬂorestas. A
Europa tem hoje nada mais nada menos do que 0,2%
de sua cobertura ﬂorestal. E aquelas ONGs, aquelas
mais afoitas, que não saem do Congresso Nacional,
têm sua origem na Europa, na Holanda, na França,
na Inglaterra. Em vez de cuidarem das suas matas
ciliares, como fez o Brasil, querem apontar os erros
brasileiros que não existem.
Portanto, nós estamos aqui votando, Sr. Presidente, pela manutenção de apenas 27,7% da produção nacional, que é responsável por 37% do emprego,
que é responsável por 38% das exportações. Toda a
nossa produção, 70% dela, abastece o consumo brasileiro, abastece a mesa do povo brasileiro, e apenas
30% é exportada.
Nós, Senadores da República, como a Câmara
dos Deputados, votaremos a favor do Brasil. O Código
Florestal é a favor do Brasil, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu,
o Sr. José Sarney, Presidente deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O Democratas encaminha “Sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, apesar de não ter participado desse
acordo, o PCdoB encaminha o voto favorável.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
Partido dos Trabalhadores encaminha o voto “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência vai conceder a palavra
a todos os Srs. Senadores e Senadoras que assim o
desejarem.
Só que vou estipular três minutos por orador e
vou registrar aqui.
O primeiro aqui inscrito é o Senador Blairo Maggi.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Também
pelo PSOL, Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o encaminhamento, pelo PR, do voto “Sim”.
“Sim” pelo código do consenso, “Sim” pelo código da
libertação do setor produtivo e pelo código que vai dar
ao Brasil a possibilidade de ser o maior produtor de
alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, ser o País
que dará exemplo para o resto do mundo na área da
conservação.
E o que nós vamos fazer ao votar esse Código é
dar uma indicação, primeiro, para a América do Sul, a
América Latina, depois, para o mundo, de que na etapa
seguinte nós queremos começar a pensar numa organização mundial do comércio verde, porque nenhum
país do mundo tem as condições que o Brasil tem de
produzir. A ponto de nós colocarmos nesse projeto
uma emenda, de autoria do Senador Rollemberg, de
que para importar alimentos a Camex tem liberdade de
colocar na condição de importação as mesmas condições que o Brasil tem de produção na área ambiental.
Portanto, em nome do PR, eu quero encaminhar
o voto “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Fiz a inscrição aqui. Na sequência, o
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, o Democratas vai encaminhar “Sim”, favorável.
Mas, antes de mais nada, eu quero cumprimentar
aqui os Presidentes das Comissões, Acir Gurgacz, da
Agricultura e Reforma Agrária, Eduardo Braga e Rodrigo Rollemberg. Também os Relatores, o Senador
Jorge Viana e o ilustre Governador Luiz, que presidiu
e relatou nessas comissões.
Eu tenho certeza absoluta de que o projeto –
estamos agora votando o requerimento – que vamos
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votar na próxima terça-feira é um dos projetos, Senador Moka, mais importante que o Congresso Nacional
discutiu nos últimos anos.
O que me chama muito atenção é que alguns Senadores, ou alguns Deputados, às vezes questionam,
na medida em que esse projeto foi um dos mais discutidos com a sociedade brasileira. Quando foi na Câmara
relatado pelo Deputado Aldo Rabelo, tivemos mais de
100 audiências públicas. Quando encaminhado para o
Senado, tanto na CCJ como na Comissão de Ciência
e Tecnologia, na de Agricultura e na do Meio Ambiente, foram realizadas mais de 120 audiências públicas
com segmentos sociais e com as grandes academias.
Em síntese, o que nós queremos, na verdade,
meu caro Presidente, é segurança jurídica. O Brasil
não poderia continuar, em hipótese alguma, nessa
insegurança, e sobretudo na intranquilidade, no campo brasileiro. O Brasil é um dos países que mais preserva no Planeta. Mato Grosso, particularmente tem
61% de cobertura vegetal, nós estamos hoje, indiscutivelmente, dando exemplo para o mundo de como se
preserva, de como compatibiliza a preservação com
desenvolvimento.
De tal maneira que tenho a convicção de que o
Senado Federal, o Congresso de maneira geral, foi
responsável o suﬁciente para nós votarmos um Código
Florestal avançado, moderno, mas, acima de tudo, que
respeita, certamente, aquele que produz e constrói a
grandeza brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, como inscrito, o Senador Acir Gurgacz. Na sequência, a Senadora Marinor
e o Senador Luiz Henrique.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o PDT encaminha “Sim” para esta votação. “Sim” em
favor do trabalho dos Senadores nas comissões, principalmente os Relatores Luiz Henrique e Jorge Viana
que, conjuntamente, ﬁzeram um trabalho excepcional,
produzindo um Código Florestal equilibrado que atende
a toda a população brasileira. Não a ruralistas, não a
ambientalistas, mas à grande população brasileira, que
espera a aprovação desse Código Florestal.
Portanto o PDT encaminha “Sim”, em favor do
agricultor brasileiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra a Senadora Marinor Brito.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para encaminnhar.) – Nós vamos manter a nossa posição coerente com a luta histórica dos socialistas neste Brasil,
dos ambientalistas.
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E eu queria fazer aqui um agradecimento, de público. Diferentemente da colocação da Senadora que
me antecedeu, eu agradeço aos ambientalistas de
todo o mundo, que se mobilizaram, tentaram e ainda
continuam tentando, quando estiveram conosco ontem,
numa audiência com o Ministro Gilberto Carvalho, pedindo a intervenção política da Presidenta Dilma, para
que ela cumprisse a palavra dela nas negociações de
campanha, nos pronunciamentos inclusive sobre o
programa de Governo que a elegeu: nenhuma anistia
a nenhum criminoso, a nenhum desmatador! E nenhuma possibilidade, no Código Florestal, de avanço do
desmatamento.
O Ministro Gilberto Carvalho foi textual e disse
que a Presidenta da República tem palavra e costuma manter a palavra! E o PSOL está exigindo o cumprimento dessa palavra, seja na negociação do texto
que sairá do Senado, seja – se necessário – no veto
presidencial!
Nós não podemos aceitar a oﬁcialização dos crimes ambientais! Nós não podemos aceitar o avanço
do desmatamento em grande escala, porque foi só
anunciar a vitória do novo Código Florestal na Câmara Federal para aumentar em 300% o desmatamento
neste País.
Para concluir, o PSOL se manterá de cabeça
erguida, aﬁrmando o “não à anistia”, o “não ao desmatamento”. E mais: ﬁrme, sem compromisso com os
setores que exploram o povo brasileiro, interessados
em botar mais dinheiro no bolso, em detrimento da
vida, da condição humana de vida do povo brasileiro!
Não, não e não a esse texto, que vai de encontro
à melhor legislação ambiental do mundo! E ela existe
e é vigente no País!
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, na sequência, os Senadores Ivo Cassol, Luiz Henrique, Randolfe Rodrigues,
Lindbergh Farias, João Capiberibe, Alvaro Dias, Sérgio
Souza e Pedro Taques. É a sequência, Srs. Senadores.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Para encaminhar.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero dizer com alegria ao Brasil que nós, produtores, vamos ter a possibilidade de poder produzir,
com tranquilidade, no campo. Eu vejo muitos discursos
aqui inﬂamados, mais jogando para a plateia. Eu quero
só dizer e deixar aqui bem claro a essas pessoas que
muitas vezes ﬁcam nos criticando que nós estamos é
na verdade produzindo alimento para toda a sociedade. Por mais que nós tenhamos trabalhado para poder contemplar também o lado da preservação, não
podemos deixar, de maneira nenhuma, de continuar
pensando na nossa população, porque eu sei que as
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pessoas que estão aqui usando a palavra, os ambientalistas, eles gostam de um bom prato, eles gostam
de uma boa picanha, eles gostam de um arroz, eles
gostam de um feijão. Mas isso só se produz se botar
a semente na terra para poder produzir.
Então, não adianta ﬁcar fazendo discurso demagógico para a sociedade, porque não estamos em
época de eleição, não! Nós queremos é estabilidade
e paz no campo. Chega de confusão da maneira que
tem acontecido até hoje.
Esse entendimento que houve... E eu quero aqui
parabenizar o Senador Jorge Viana, ex-governador do
Acre, também eu quero aqui parabenizar o Luiz Henrique, ex-governador e Senador de Santa Catarina,
que buscaram, por meio do entendimento de toda a
sociedade, a possibilidade de dar condições de estabilidade no campo.
Ao mesmo tempo, Rondônia tem mais de 70%
das suas matas preservadas. Nós temos tudo isso lá.
Agora, se nós não podemos produzir o mínimo suﬁciente para nós sobrevivermos, o que estamos fazendo aqui neste Planeta? E alguém diz que tem algum
ambientalista que trabalha de graça? É conversa para
boi dormir. Tem alguém pagando lá fora! Tem alguém
trazendo a verdinha aqui para poder pagá-los!
E aí eu vejo pessoas que já passaram por ministério dar discurso. E, quando foi ministra – foi ministra
por mais de cinco anos, seis anos –, quando eu fui
governador, não me levou um carrinho de mão para
Rondônia para preservar uma árvore!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Não levou nada, nem uma cibalena para cuidar e preservar
o nosso Estado. Hoje eu vejo discurso para cima e
para baixo. Se essa pessoa e o programa dela fossem
bons, com certeza ela era presidente do Brasil. O povo
não quis. Portanto, não temos por que aceitar ela aqui.
E outro exemplo que eu dou: o próprio Deputado
Aldo Rabelo falou lá: quem foi um dos maiores desmatadores deste Brasil? Foi o próprio esposo da ex-ministra. Foi colocado isso em público. E ﬁcam aí dando
discursos de que são os preservadores da Amazônia.
Preservadores somos nós que moramos lá e cuidamos
disso para o mundo!
Obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PMDB – PR.) –
Presidente, eu não vou fazer uso da palavra. Apenas
quero informar que o voto do PSDB é favorável ao requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência agradece a V. Exª.
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Com a palavra o Senador Luiz Henrique, relator
nas três Comissões: Constituição e Justiça, Ciência e
Tecnologia e Agricultura.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero restabelecer aqui o clima de cordialidade, o clima
de ponderação, o clima de sensatez, o clima de equilíbrio. Sobretudo, Sr. Presidente, o clima de construção
de uma lei deﬁnidora do futuro deste País que predominou nos debates e nas deliberações das Comissões
de Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia, de
Agricultura e Política Rural e de Meio Ambiente.
Essa não é uma matéria para celebrar a discordância, para invocar posições extremadas. Essa é uma
matéria para buscar o equilíbrio, Sr. Presidente, entre
preservação e produção.
Ao longo de todo o processo em que trabalhamos
juntos, o Senador Jorge Viana e eu, cansamos de relembrar que há uma relação siamesa entre a preservação ambiental e a produção agrícola. Uma depende da
outra. Por isso, Sr. Presidente, o texto que está por ser
deliberado nesta Casa é um texto equilibrado, que se
atém a essa relação entre a preservação e a produção.
O texto que foi elaborado por mim e o texto que
vai à votação, aprimorado pelo Senador Jorge Viana,
tem esse objetivo. Tem o objetivo de recompor aquilo
que foi desmatado, tem o objetivo de mudar o eixo da
legislação ﬂorestal. Em vez de um eixo nitidamente
punitivo, partir para o eixo do incentivo à preservação
e à recuperação ﬂorestal.
Essa é a grande chave que está sendo aplicada
na porta de uma nova realidade ambiental. Em vez de
simplesmente punir o que já se comprovou ineﬁcaz para
a preservação, partir para um novo esquema, para um
novo sistema, para um novo paradigma.
Que as pessoas sintam na preservação uma
vantagem.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para concluir, Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Já vou encerrar.
Que a mata se transforme num ativo, que a árvore
em pé valha mais do que a árvore serrada, que assim
se possa construir uma verdadeira política ﬂorestal,
que garanta a continuidade da missão do nosso País
como grande supridor de alimentos para o mundo e
que garanta também ao nosso País a condição de uma
Nação que é capaz de preservar o seu ativo ﬂorestal.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Luiz Hen-
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rique, na sequência, concedo a palavra ao Senador
Randolfe Rodrigues.
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, já me manifestei.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência vai, então, proclamar o
resultado. Mas ainda há alguns inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para anunciar a presença – não é
sobre o tema – do Prefeito da Cidade de Carlinda, um
pequeno Município do Estado de Mato Grosso, mas
muito importante, o Sr Orodovaldo Antônio de Miranda, e dos Vereadores Antenor Leal, Carlos Tadashi
Mizukami e José Cláudio Souza Franco.
Em nome de Municípios pequenos como este, do
Estado de Mato Grosso, é que buscamos a segurança
jurídica, para que tenhamos tranquilidade, afastando
os radicais, os fundamentalistas de todos os lados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Vou proclamar o resultado.
Aprovado o requerimento de pedido de urgência.
A matéria, a partir de sexta-feira, dentro de 48
horas, estará na pauta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Exatamente para dizer que, por um entendimento com
os líderes também, nós pactuamos que, mesmo apesar
de sexta-feira já entrar na pauta, a ideia é votarmos o
Código Florestal na próxima terça-feira, dedicarmos
a sessão de terça-feira exatamente a essa votação.
É uma matéria importante, um trabalho grande
do Senador Jorge Viana e do Senador Luiz Henrique,
de todos os Presidentes de comissão, de V. Exª, que
se dedicou como muitas Senadoras e Senadores. Portanto, nós vamos coroar todo esse trabalho na próxima
terça-feira. No entendimento para a votação, ﬁcaria de
certa forma acordada essa votação.
Quero também registrar que, encerrada essa votação, ﬁca pactuado entre os Líderes que não haverá
outro item da pauta a ser votado na sessão de hoje.
Portanto, se encerra aí o processo de votação também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência vai informar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – São 58 votos SIM; 6 votos NÃO e nenhuma abstenção.
Total: 64 votos.
Senador Líder do Governo, já está encerrada a
Ordem do Dia. Essa matéria foi votada após a Ordem
do Dia.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza, que estava inscrito para fazer uso da palavra.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso.Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero dizer da alegria de estarmos aqui, hoje,
decidindo e dando a urgência necessária para a votação do Código Florestal na próxima semana.
Quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o Congresso Nacional, que o Senado Federal,
através das relatorias dos Srs. Senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, através dos debates que foram
constituídos dentro de quatro comissões deste Senado
Federal, nós construímos um texto que pode e vai ser
aplicado. Nós construímos a melhor legislação para
a população brasileira, seja ela mais ambientalista,
seja ela mais ligada à produção de alimentos. Nós
construímos um parâmetro que vai servir para o resto
do Planeta. Nós vamos pautar os demais países em
torno do Planeta para que façam uma legislação tão
avançada quanto essa, mas, principalmente, uma legislação que possa ser aplicada, porque a lei que nós
temos hoje, que data de 1965, com as suas alterações,
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não pegou, não foi aplicada e não é aplicada. E essa
legislação que construímos, principalmente na região
da Mata Atlântica, na região Sul deste País, vai promover grande reﬂorestamento, principalmente nas áreas
de APPs, encostas de morros e nas margens de rios.
Quero também, Sr. Presidente, fazer o registro
de que, na última semana, durante os dias 20 a 24 de
novembro, o Estado do Paraná teve a honra de sediar
a XXI Conferência Nacional dos Advogados do Brasil,
oportunidade em que mais de sete mil advogados do
Brasil e de vários países trataram de temas relativos à
liberdade da democracia e do meio ambiente.
Neste momento, quero deixar registrada a importância que tal evento teve para o mundo jurídico, que
contribuirá sobretudo para o exercício da cidadania e
no desenvolvimento das nossas instituições.
Parabenizo toda a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do seu Presidente Ophir Cavalcante, na
pessoa do seu Vice-Presidente, Dr. Alberto de Paula
Machado, pela realização da conferência.
Ao ﬁnalizar, quero enaltecer o discurso proferido
pelo Presidente da Seccional do Paraná, o advogado
José Lúcio Glomb, pedindo que o mesmo seja registrado na íntegra nos Anais desta Casa, Srª Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SERGIO SOUZA EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Lúcia Vânia.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Srª
Presidente, peço a pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Valdir
Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, da
mesma forma, parabenizo os Senadores que votaram
favoravelmente a essa proposta do Código Florestal
Brasileiro, a exemplo do que já foi feito na Câmara dos
Deputados com vitória esmagadora. E tem de ser respeitado o resultado obtido na Câmara e no Senado,
porque aqui está a representação do povo brasileiro,
dos mais de 195 milhões de habitantes do nosso País.
Recentemente, analisei um relatório do IBGE que
aponta que 61% do território brasileiro estão preservados. Sempre tenho falado que a Amazônia brasileira
corresponde a 61% do território nacional. E, desses 61%
do território nacional, 83% estão preservados. Apenas
17% foram desmatados, e 83% estão preservados.
Defendo, com muita veemência, com muita coragem, modéstia à parte, o desmatamento zero. Acho
que o povo brasileiro não quer mais desmatar. Alguns
desmatamentos que estão acontecendo são feitos em
áreas irregulares, onde não há documento da terra. Então, se acelerarmos as documentações, a regularização fundiária, vai diminuir ainda mais o desmatamento.
Esse Código Florestal está ﬁcando bom. Vou
continuar defendendo o desmatamento zero, porque
pesquisei no meu Estado e percebi que 99,9% da população, aqueles que têm documento da terra, aqueles
que têm a propriedade, não querem mais desmatar.
Temos de ressalvar os planos de manejo das essências, da madeira, com plano de manejo sustentável.
Enﬁm, podemos explorar as nossas riquezas sem desmatar mais. Podemos dobrar ou triplicar a produção
agrícola ou pecuária neste País sem desmatar mais
um hectare ﬂoresta.
Então, quero parabenizar todos pelo resultado,
que foi de 58 votos favoráveis a 6 votos contrários,
no Senado Federal. Na Câmara – não tenho aqui os
números –, houve também uma vitória esmagadora.
Repito: aqui, está a representação do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
acabei de receber um documento assinado pelo Presidente do Parlamento Amazônico, que reúne a Associação das Assembleias Legislativas da Amazônica (Acre,
Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins), nos seguintes termos:
“A Sua Excelência o Senhor Senador
MORAZILDO CAVALCANTI
Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Senador,
Com rneus cordiais cumprimentos, informo que, na data de hoje, 29 de novembro
de 2011, no plenário da Assembleia Legislativa
de Roraima, levei ao conhecimento de meus
pares e à sociedade roraimense que está sendo
arquitetado um plano para subtrair minha vida.
Atualmente, exercendo a liderança de
oposição na Assembleia Legislativa de Roraima, quero informar também que, caso
aconteça algum ato contra minha vida, a
responsabilidade será de meus adversários
políticos, visto que essas ameaças se iniciaram desde que declarei não mais pertencer
ao grupo político liderado pelo Governador
Anchieta Júnior [...].
Cordialmente,
Dep. Mecias de Jesus,
Presidente do Parlamento Amazônico.”
Senadora Lúcia Vânia, acabei de falar com o
Deputado Mecias, que me disse que essa ameaça foi
informada à esposa dele por um policial militar, que
pediu para não ser identiﬁcado. Eu me preocupo muito,
porque já fui ameaçado, inclusive via telefone, anonimamente. Agora, o Deputado Mecias, que foi Presidente
da Assembleia Legislativa de Roraima, recebe esse
tipo de ameaça e formaliza este ofício. Vou encaminhar
à Mesa o documento, para que também possam ser
adotadas as medidas de precaução possíveis.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Senador Mozarildo, V. Exª será atendido, na
forma do Regimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Com a palavra, o Senador Paim, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senadora Lúcia Vânia, que
preside a sessão, primeiro, registro a presença aqui
do Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, o sindicalista e meu amigo José Carlos Torves, e
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também do Presidente do Sindicato dos Jornalistas
do Rio Grande do Sul, o Sr. José Maria Rodrigues Nunes. Ambos trabalharam muito para que essa PEC do
Senador Valadares, que tivemos a alegria de assinar
juntos, fosse aprovada no dia de hoje. Eu os cumprimento pelo trabalho que ﬁzeram, conversando com os
Senadores. A votação foi esmagadora no bom sentido,
porque venceu a visão de que, se outros proﬁssionais
podem ter o direito ao diploma, os jornalistas também
devem ter esse direito. Foi dado aqui o exemplo de advogados, de médicos, de arquitetos e de muitos outros.
Faço esse registro, porque eu já havia declarado tanto
à Federação quanto ao Sindicato a minha posição.
Srª Presidenta, eu gostaria que V. Exª, no encerramento da minha fala, ﬁzesse uma consulta à Mesa.
O Senador Clésio e eu encaminhamos um requerimento com 54 assinaturas, para que fosse votado. Há
amplo acordo de todos os empresários do setor e dos
trabalhadores do setor em torno de um requerimento
de urgência. Não se quer aprovar o projeto hoje, mas,
com o requerimento de urgência, vai se regulamentar
uma das proﬁssões mais antigas do mundo. Há mais
de 40 anos, estamos tentando construir esse acordo
para regulamentar a proﬁssão do motorista do transporte terrestre. O Senador Ricardo Ferraço fez um belo
substitutivo. Reaﬁrmo: é a visão dos empresários e dos
trabalhadores. Tudo que era considerado ponto de atrito
foi retirado do substitutivo, em nome do entendimento.
Por isso, pergunto a V. Exª, consultando a Mesa:
quando o requerimento será aprovado? Quando o projeto será colocado em pauta? Todo o setor entende que
vamos construir o que eles chamam um conforto legal
para que essa matéria seja aprovada.
Por ﬁm, encaminho à Mesa dois registros e quero
que V. Exª os receba. Primeiro, mostro claramente minha posição em relação à autonomia dos defensores
públicos. Ontem, foi aprovado esse projeto, de autoria
do Senador Pimentel. Tive a satisfação de fazer uma
audiência pública com eles. Aqui, retrato a importância
daquela audiência.
Sei do compromisso de V. Exª com as questões
sociais. V. Exª fez um gesto heróico naquele debate do
ato médico. Lembro-me disso aqui. Acompanhei V. Exª
e vou acompanhar novamente. Quero fazer o registro
da minha posição naturalmente favorável ao Dia Mundial de Combate à Aids, que será amanhã. Todos nós
temos compromisso com a defesa dessas pessoas que
têm Aids e com o combate à Aids no Brasil e no mundo.
Era isso que eu tinha a dizer.
Agradeço a tolerância a V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é com muita satisfação que venho a esta
tribuna registrar a minha alegria com a aprovação na
tarde de ontem, aqui no Plenário, do Projeto de Lei 225,
de 2011, de autoria do senador José Pimentel, que confere maior autonomia à Defensoria Pública brasileira.
Sr. Presidente, ﬁco feliz de ter participado dos debates para a aprovação desta lei, quando em agosto,
como mais de cem defensores públicos nós realizamos
um bom debate na subcomissão de trabalho emprego
e previdência.
Lembro-me que na oportunidade, foram destacados três quesitos como fundamentais quando se fala
em autonomia da Defensoria Pública da União: independência administrativa, orçamentária e funcional.
A Defensoria Pública da União é o órgão responsável por prestar assistência jurídica completa e
gratuita, em âmbito nacional, ao cidadão que tenha
renda mínima comprovada e que não lhe permita arcar com a despesa dos trabalhos prestados por um
advogado particular...
O acesso à Justiça é um Direito Fundamental,
assegurado no art. 5o da nossa Constituição. Tenho
alegria porque fui constituinte e acompanhei o debate
da importância desse art. 5o.
Os serviços oferecidos pelos Defensores Públicos Federais abarcam desde a informação quanto às
dúvidas sobre direitos e garantias individuais.
Os Defensores Públicos da União atuam perante
as Justiças Federal, Eleitoral, Trabalhista, Militar; têm
papel fundamental também em meio aos Tribunais Superiores – STJ, Tribunal Superior do Trabalho, Superior
Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral, STJ, TST
(Tribunal Superior do Trabalho), Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral.
A Defensoria Pública Federal age para garantir,
por exemplo, o acesso à medicação não disponibilizada em postos de saúde pela rede pública, segundo o
que está disposto no Estatuto do Idoso, nos Direitos
Previdenciários de Aposentados e Pensionistas.
Segundo dados da Associação Nacional dos
Defensores Públicos, no Brasil, temos somente 475
defensores públicos federais.
Com certeza, é preciso intensiﬁcar as ações para
acelerar o processo de autonomia funcional, administrativa, orçamentária da Defensoria Pública Federal.
Os defensores públicos cumprem papel fundamental na defesa de todo o nosso povo, de toda a
nossa gente.
Por isso, parabéns aos defensores públicos, parabéns a todos que lutam pelos direitos humanos!
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Parabéns ao senador José Pimentel pelo Projeto
aprovado aqui no Senado e que confere maior autonomia as defensorias públicas e que segue agora para a
Câmara dos Deputados.
Antes de terminar este registro, quero repetir
homenagem aos defensores públicos quando da realização da audiência pública...
Como os senhores senadores devem saber, eu
sou meio metido a escrever algumas poesias...
Sou fã mesmo de poesias.
E eu tomei a liberdade de fazer uma audiência
pública, na Comissão de Direitos Humanos, de fazer
uma grande homenagem a um grande poeta, o Thiago
de Mello, um poeta que chamo -Sem Fronteira-.
E ele escreveu Os Estatutos do Homem, quando
estava exilado no Chile. Eu peguei alguns artigos do
Thiago de Mello que eu queria ler aqui, em homenagem aos defensores públicos.
Os Estatutos do Homem
Artigo I
Fica decretado que agora vale a verdade. Agora vale a vida e, de mãos dadas, marcharemos todos
pela vida verdadeira, se isso não acontecer, lá estará
o defensor público. (...)
Artigo IV
Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem. Que o homem conﬁará no
homem como a palmeira conﬁa no vento, como o vento
conﬁa no ar, como o ar conﬁa no campo azul do céu.
Parágrafo único: O homem conﬁará no homem como
um menino conﬁa em outro menino, se isso não acontecer, lá estará um defensor. (...)
Artigo VIII
Fica decretado que a maior dor sempre foi e será
sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber
que é a água que dá à planta o milagre da ﬂor.
Artigo IX
Fica permitido que o pão de cada dia tenha no
homem o sinal de seu suor. Mas que sobretudo tenha
sempre o quente sabor da ternura. (...)
Artigo XII
Decreta-se que nada será obrigado nem proibido,
tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar peias tardes com uma imensa begônia
na lapela. Parágrafo único: Só uma coisa ﬁca proibida:
amar sem amor. (...)
Artigo Final
Fica proibido o uso da palavra liberdade...a qual será suprimida dos dicionários
e do pântano enganoso das bocas.
A partir deste instante
a liberdade será algo vivo e transparente
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como um fogo ou um rio,
e a sua morada será sempre
o coração do homem., se não houver
liberdade, um defensor estará lá!
Santiago do Chile, abril de 1964.
Thiago de Mello
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, “A aids não tem preconceito. Previna-se”,
este é o tema da campanha do Dia Mundial de Combate
a AIDS, que acontece amanhã, dia 1 de dezembro, data
instituída em 1987, pela Assembleia Mundial de Saúde,
em parceria com a Organização das Nações Unidas.
O foco da ação será chamar a atenção para a
discussão da vulnerabilidade, principalmente, dos jovens de 15 a 24 anos.
Não sou especialista, mas posso dizer: Atenção
gurizada, tem que se prevenir, sexo só com camisinha.
Você que tem meia idade, sexo só com camisinha.
Chamo a atenção para os meus amigos aposentados e pensionistas, que já estão com a idade avançada, mas possuem uma vida sexualmente ativa... os
de cabelos brancos também tem devem se prevenir.
Além do HIV/AIDS existem as doenças sexualmente transmissíveis, sem falar na gravidez indesejável.
Por isso, atenção!
Srªs e Srs. Senadores, em relação ao HIV/AIDS,
quero destacar o conceito do grupo REDE GAPA, grupo
que atua desde 1987 na prevenção, tratamento e contra o preconceito e a discriminação dos soropositivos.
Diz o GAPA: “A aids é a sigla em inglês da síndrome da imunodeﬁciencia adquirida. É causada pelo HIV,
vírus que ataca as células de defesa do nosso corpo.
Com o sistema imunológico comprometido, o
organismo ﬁca mais vulnerável a diversas doenças,
um simples resfriado ou infecções mais graves como
tuberculose e câncer. O próprio tratamento dessas
doenças, chamadas oportunistas, ﬁca prejudicado.
Mas, atenção! A aids é o estágio mais avançado
da infecção pelo HIV. Uma pessoa pode passar muitos anos com o vírus sem apresentar sintoma algum.
A duração desse período depende
da saúde e dos cuidados do soropositivo com o
corpo e alimentação.
Quanta mais cedo a infecção for descoberta, melhor. Portanto, faça o teste sempre que se expor ao HIV.
Há alguns anos, receber o diagnóstico de aids era
quase uma sentença de morte. Atualmente, porém, a
aids pode ser considerada uma doença de perﬁl crônico.
Isto signiﬁca que é uma doença que não tem
cura, mas tem tratamento e uma pessoa infectada pelo
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HIV pode viver com o vírus por um longo período, sem
apresentar nenhum sintoma ou sinal.
Isso tem sido possível graças aos avanços tecnológicos e às pesquisas, que propiciam o desenvolvimento de medicamentos cada vez mais eﬁcazes.
Deve-se, também, à experiência obtida ao longo
dos anos por proﬁssionais de saúde. Todos estes fatores
possibilitam aos portadores do vírus ter uma sobrevida
cada vez maior e de melhor qualidade.”
O HIV pode ser transmitido pelo sangue, sêmen,
secreção vaginal e pelo leite materno. É sempre bom
lembrar como se pega e como não se pega o HIV.
s SEXO VAGINAL SEM CAMISINHA 0EGA
s BEIJO NO ROSTO OU NA BOCA .âO PEGA
s SEXO ANAL SEM CAMISINHA  0EGA
s APERTO DE MâO OU ABRAÀO .âO PEGA
s SEXO ORAL SEM CAMISINHA 0EGA
s SUOR E LÖGRIMA .âO PEGA
s USO DA MESMA SERINGA OU AGULHA POR
mais de uma pessoa. Pega!
s PICADA DE INSETO .âO PEGA
s TRANSFUSâO DE SANGUE CONTAMINADO
Pega!
s SEXO DESDE QUE SE USE CORRETAMENTE
a camisinha. Não pega!
s )NSTRUMENTOS QUE FURAM OU CORTAM NâO
esterilizados. Pega!
s TALHERES COPOS .âO PEGA
s ASSENTO DE ¹NIBUS PISCINA BANHEIROS
Não pega!
s PELO AR .âO PEGA
s DOAÀâO DE SANGUE  .âO PEGA
s SABONETETOALHALENÀIS .âO PEGA
s MâE INFECTADA PODE PASSAR O ()6 PARA
o ﬁlho durante a gravidez, o parto e a amamentação.
Sr. Presidente, segundo os dados divulgados pelo
Boletim Epidemiológico de Departamento de DSTs,
AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde apontam que do início de 1980, quando houve a epidemia
da AIDS no Brasil até junho deste ano seiscentas e
oito mil duzentas e trinta mil pessoas foram infectadas
com o vírus da doença.
Para o Ministério da Saúde, a doença está controlada no país.
Apesar disso, deve-se destacar que a região sudeste apresenta o maior número de registros de pessoas contaminadas pelo vírus do HIV.
56% dos casos estão concentrados nos quatro
estados da região: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo.
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Neste sentido, o Sudeste é seguido pela região
Sul, Nordeste, Centro Oeste e Norte.
Outro dado alarmante é que em 2010 a população da região sul foi a que apresentou maior índice de
incidência da AIDS.
Vinte e oito vírgula oito casos para cada cem mil
habitantes.
No norte do país a taxa foi de 20,6 infectados
para cada grupo de cem mil pessoas.
No centro- oeste e nordeste os números foram
menos representativos. Uma taxa respectiva de 15,7
é 12,6 para cada cem mil indivíduos que vivem nas
regiões.
Sr. Presidente, quero lembrar, ainda, que de 1980
até junho deste ano 65,4% dos casos de AIDS no Brasil, foram identiﬁcados em pessoas do sexo masculino.
Pouco mais da metade, 34,6%, o que equivale
a 210.538 mulheres, foram afetadas com HIV nestes
31 anos.
A incidência de AIDS em mulheres acima de 50
anos aumentou 75,9% em relação a 1998.
Em homens, no mesmo intervalo, de 1998 a 2010,
o índice aumentou em 43 por cento.
Enquanto isso, de 1980 a junho deste ano, 66.698
jovens entre 15 e 24 anos contraíram o HIV. O que equivale a 11% de todos os brasileiros infectados.
Outra informação relevante é que, em todo o mundo, tem crescido o número de casos de jovens atingidos.
Segundo o relatório do programa conjunto das
nações unidas sobre HIV/AIDS em 2010 ocorreram por
dia, em todo o mundo, mais de 7 mil novas infecções,
sendo que 34% delas em jovens de 15 a 24 anos.
Sr. Presidente, em crianças menores de cinco
anos de idade a taxa de incidência reduziu em 40,7%
de 1998 ao ano passado.
Em relação à raça e cor dos indivíduos afetados em 2010, 49,6% dos casos registrados foram de
brancos; 49,4% de negros; 05% de amarelos e 0,4%
de indígenas.
De 1980 até o ﬁnal do ano passado 241.469 pessoas morreram no Brasil em decorrência do contagio.
A maioria delas foi veriﬁcada na região sudeste,
seguido pela região sul, centro-oeste e norte.
O coeﬁciente de mortalidade, segundo o Ministério
da Saúde, tem se mantido estável no território brasileiro.
Em 2010, foi registrada uma média de 6,3 mortes
por cada cem mil habitantes.
No sul o coeﬁciente de óbitos foi de 9,0, a frente
do sudeste, norte, centro-oeste e nordeste.
Sr. Presidente, celebrar o Dia Internacional de
Luta contra a AIDS é atentar-se para a valorização do
ser humano...
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E demonstrar ao próximo que o preconceito contra a doença e ao portador do vírus da AIDS não deve
jamais existir.
É salientar que, mais importante que criticar,
reprimir ou temer o indivíduo infectado, é apoiá-lo e
ampará-lo.
Viva o Dia Internacional de Luta contra a AIDS!
Quero aqui destacar o nosso o respeito àqueles
que, lamentavelmente, contraíram o vírus da doença
e lutam contra o preconceito que sofrem...
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Senador Paim, em relação ao primeiro item
apresentado por V. Exª, vamos recolher as notas taquigráﬁcas, e, após isso, o requerimento será colocado
em pauta. Em relação ao segundo item, V. Exª será
atendido na forma do Regimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Srª Presidenta Lúcia Vânia.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO)
– Pela ordem, Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu apenas gostaria, Srª
Presidente, de parabenizar os Senadores pela votação
hoje do requerimento de inversão de pauta para que
votássemos o Código Florestal Brasileiro.
Depois de 15 anos de debates intensos, especialmente superintensos nos últimos três anos, nós
chegamos praticamente à unanimidade e a um consenso aqui nesta Casa. Temos um Código de 1965...
Eu quero parabenizar todos os Senadores, em
especial os Relatores: Senadores Jorge Viana e Luiz
Henrique; mas também o Senador Rodrigo Rollemberg,
o Senador Eduardo Braga, a Senadora Ana Amélia,
o Senador Jayme Campos, o Senador Blairo Maggi,
o Senador Ivo Cassol, o Senador Raupp, o Senador
Acir Gurgacz e, especialmente, o Senador Waldemir
Moka, por Mato Grosso do Sul, que fez um trabalho
extraordinário. Quero cumprimentar o Ministério do
Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura. Enﬁm, Srª
Presidente, quero cumprimentar todos os partidos que
praticamente votaram unanimemente, sejam aqueles
Senadores ligados mais à área rural, sejam também os
Senadores mais ligados à questão ambiental, em um
grande consenso e entendimento depois de debates
acirrados, às vezes discussões, em que conseguimos
praticamente o que foi possível.
Dizer que todos estão satisfeitíssimos com o resultado, dizer que não gostariam de mudar um artigo,
que não gostariam de ter melhorado um parágrafo, seria
mentira, tanto da parte dos produtores rurais quanto da
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parte dos ambientalistas. Mas a democracia é isso. Os
consultores, os técnicos, os pesquisadores orientam
os grupos de Parlamentares – de Senadores e Deputados – e quando não há uma convergência entre os
técnicos, cabe ao Congresso Nacional arbitrar. E é isso
o que nós estamos fazendo.
Agradecemos a opinião de todos aqueles e até
das opiniões que aqui não prevaleceram e que eu espero tenham sido opiniões de boa-fé. Mas a democracia é
maravilhosa por isto: ela faz e arbitra; ela decide o que
deve ser feito por intermédio do Congresso Nacional.
Portanto, eu quero dizer mais uma vez – já o disse aqui mais cedo – que não há ninguém constrangido
aqui com o Rio+20. Não é o exterior que vai pautar o
Brasil, mas a responsabilidade dos Senadores com
nosso patrimônio ambiental de 61% de toda nossa
vegetação nativa preservada, mas também com os
27.7% de área de produção de alimentos. Nós somos
um exemplo mundial. Então, na Conferência Rio+20,
nós teremos orgulho de mostrar ao mundo que temos
a lei mais rígida do Planeta, que preservamos as nossas matas ciliares, que temos uma reserva legal que
ninguém no mundo tem, que temos 86% da nossa
Amazônia preservada. Temos falhas? Temos defeitos?
Temos hoje e teremos sempre, mas cada vez menores.
Ainda há aqueles que se arvoram, que se desesperam
e querem desmatar sem licença? Infelizmente ainda
temos, mas uma pequena minoria, que às vezes faz
um estrago grande porque há áreas grandes, áreas
enormes, mas, com a tecnologia atual dos satélites,
que são precisos, e com a regularização fundiária da
Amazônia – tive o prazer e o orgulho de ser relatora
da medida provisória que autoriza a regularização da
Amazônia –, quando o satélite pegar o desmatamento,
ele vai saber quem é o dono daquele desmatamento.
O que queremos e exigimos do Governo brasileiro
e das ONGs que se preocupam com o meio ambiente,
que ﬁscalizem os madeireiros criminosos, irregulares,
que roubam, furtam madeiras valiosas da ﬂoresta, que
às vezes recaem sobre os ombros dos produtores rurais. Somos produtores rurais, não somos extrativistas
de madeira irregular, não somos criminosos da madeiração, temos a atividade regulamentada.
Eu, por exemplo, pessoalmente, planto ﬂorestas,
planto madeira, de forma regular, de forma autorizada
pelo órgão ambiental do meu Estado. Então, quero dizer
que repudiamos todo crime contra a Amazônia. Não
por discurso para o mundo ou para a plateia, para os
brasileiros que moram nas cidades, mas por dever de
ofício, por responsabilidade, porque os técnicos nos
ensinaram que a Floresta Amazônica garante as chuvas do sul do País, do meu Tocantins, do seu Estado
de Goiás e de todo o Brasil. Por isso a importância de
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manter a grande maioria da nossa Floresta Amazônica,
que é uma área pública, são terras de índios, unidades
de conservação, terras devolutas do Incra, que estarão
intactas. Portanto, os ambientalistas radicais perderam
não só o discurso, mas o apoio do Congresso Nacional
e nós conseguimos vencer.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Quero, Senadora, estender os cumprimentos
a V. Exª. Além dos nomes citados por V. Exª, é preciso
que se ressalte a presença, o nome, a determinação
da Senadora Kátia Abreu, que teve um papel fundamental nessa discussão. Portanto, receba da Mesa os
cumprimentos pela sua determinação, pela sua força e
principalmente pela forma apaixonada e convicta com
que V. Exª defende essa causa.
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Muito obrigada, Presidente Lúcia Vânia, Senadora do Estado de
Goiás, meu por nascimento.
Quero aqui declarar também que, embora a senhora não ﬁzesse parte da Comissão de Meio Ambiente
no momento do debate, faz parte de outras Comissões
importantes, mas nunca se negou a votar em favor da
produção, em favor do Brasil, do emprego e dos produtores rurais do Brasil, mas especialmente do Estado
que V. Exª representa, que é o Estado de Goiás, um
dos maiores produtores de grão e de carnes do Brasil
e que tanto deve orgulhá-la.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente desta
sessão, Senadora Lúcia Vânia, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV
Senado, capixabas que têm acompanhado a luta que
estamos travando aqui em Brasília, aqui no Congresso
Nacional, aqui no Senado em favor dos direitos e em
favor das conquistas do nosso queridíssimo Estado
do Espírito Santo.
Neste ano...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me um aparte, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Acolho, com muita alegria, evidentemente, o aparte
deste extraordinário Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sei
que V. Exª vai falar de temas de grande relevância para
o Espírito Santo e, possivelmente, da repartição dos
royalties do pré-sal, que têm tanto tomado a atenção
de V. Exª, bem como dos Senadores do Espírito Santo,
do Rio de Janeiro. Obviamente, é de grande relevância
para nós de São Paulo e de todo o Brasil. Mas queria
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lhe fazer este aparte tendo em conta sua participação
hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, quando
lembrou ao Presidente Eunício Oliveira a relevância
de... Tendo em conta o trabalho que foi realizado pela
Comissão de Reforma Administrativa por mim presidida, que teve V. Exª como Relator, na qual tivemos
também a participação de outros Senadores, dentre
os quais Benedito de Lira, Cícero Lucena e ainda o
Senador da Paraíba Vital do Rêgo. Tendo em conta
que já antes, na Comissão presidida pelo Senador
Jarbas Vasconcelos, com a participação do Senador
Pedro Simon e de tantos outros e que seria muito importante que nós concluíssemos esse trabalho ainda
neste ano legislativo. Eu achei muito positivo que o
Presidente Eunício Oliveira tenha dado uma resposta
positiva de que é compromisso dele, sim, que possamos votar essa matéria antes da conclusão deste ano.
Eu acabo de conversar com o Senador Benedito de
Lira, que disse que conversou, nesta tarde, conforme
o Presidente Eunício Oliveira tinha dito que iria fazer
em resposta a V. Exª. Então, achei por bem fazer este
registro, aproveitando esta oportunidade para cumprimentá-lo e dizer que será muito importante que o
Senado Federal conclua, neste ano, a reforma administrativa. O próprio Presidente José Sarney, quando
eu conversei com ele ontem, disse que, sim, ele está
de acordo que se concluam os procedimentos para a
votação da reforma administrativa. Como V. Exª é um
dos principais responsáveis, eu resolvi, logo no início
de sua fala, aqui registrar isso. Obrigado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Agradeço a manifestação de V. Exª, Senador Suplicy.
Na prática, foi um trabalho, foi um esforço de fôlego, mas não foi um esforço pessoal, nem individual.
Foi um esforço coletivo, que contou com a energia,
contou com o apoio de muitos Senadores, contou com
o apoio da Fundação Getúlio Vargas, e nós pudemos,
num prazo que considero bastante razoável, entregar
à Comissão de Constituição e Justiça esse parecer,
que sinaliza um conjunto de reformas, de mudanças
e de transformações que o Senado, a meu modesto
juízo, precisa viver.
Resumidamente, o nosso projeto, o nosso parecer,
que poderá estar submetido à Comissão de Constituição
e Justiça, sinaliza que esta Casa poderá economizar
até R$150 milhões por ano, reduzindo cargos comissionados, reestruturando o seu funcionamento, enﬁm.
Essa é a minha expectativa e eu quero, também,
congratular-me com o Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que em
nossa reunião ordinária, hoje, deﬁniu que essa matéria
será listada como uma das matérias prioritárias para
que nós possamos submeter ao Plenário desta Casa,
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para que nós possamos, de uma vez por todas, concluir esse trabalho, que começou lá em 2008 e que,
ﬁnalmente, nós estamos ﬁnalizando. Mas é um esforço
coletivo e eu ﬁquei, sinceramente, muito feliz por ter
trabalhado com V. Exª na condição de Relator, sendo
V. Exª Presidente dessa Comissão.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Meus
cumprimentos e muito obrigado, Senador.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Mas, Srª Presidente, eu falava aqui de importantes
desaﬁos que estamos enfrentando. Muito mais do que
desaﬁos, são verdadeiras ameaças ao equilíbrio e às
conquistas que o nosso Estado e que os capixabas
conseguiram ao longo dos últimos oito anos. Ameaças
com capacidade de impactarem a nossa vida, desorganizando o nosso Estado e, diria, que inviabilizando
o futuro do meu Estado. Não me reﬁro desta vez aos
royalties.
Faço o registro, nesta noite, de uma correspondência que enviei à Sua Excelência a Presidente Dilma, que passo a ler:
Senhora Presidenta, pela segunda vez, em menos
de quinze dias, me reporto a Vossa Excelência para
solicitar sua atenção e apelar ao seu senso democrático e de justiça quanto a temas de interesse do nosso
País e das unidades federadas brasileiras.
No presente momento, desejo tratar do Projeto
de Resolução do Senado n° 72/2010, de autoria do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, que pretende
ﬁxar novas alíquotas interestaduais para o ICMS sobre
produtos importados, e do qual sou relator no âmbito
da Comissão de Constituição e Justiça.
Esta minha manifestação, Senhora Presidenta, se
deve ao fato de que a Liderança do Governo pretende
solicitar regime de urgência na tramitação desta matéria, o que nos parece precipitado e inadequado, pois
será frustrado o amplo debate e se impedirá a análise
aprofundada dos signiﬁcativos impactos económicos,
sociais e ﬁscais dessa mudança no sistema de tributação do ICMS, principal fonte de receita dos Estados
federados. [Nunca é demais lembrar a responsabilidade desta Casa em defender os Estados federados].
A apresentação do PLS 72/2010, temos clareza,
atende aos reclamos de certos segmentos da indústria brasileira, que atribuem aos incentivos ﬁscais e
ﬁnanceiros, concedidos por pelo menos dez Estados
brasileiros com base no ICMS, um papel relevante no
processo de desindustriallzação do País.” (...)
Há, Senhora Presidenta, inúmeros equívocos nas
avaliações realizadas no âmbito empresarial sobre os
efeitos dos incentivos estaduais sobre a economia brasileira, mecanismos que são utilizados como forma de
incrementar as atividades portuárias, os investimentos
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e a geração de empregos nos seus territórios. A própria
denominação que é dada ao fenômeno tem como base
uma falsa premissa e visão, pois se fala em ‘guerra dos
portos’, que, supostamente, gera competição desigual
dos bens importados com a produção nacional e perdas ﬁscais para os Estados e Municípios brasileiros.O
fenômeno a que estamos nos referindo é, em verdade,
uma competição ﬁscal entre Estados, saudável e eﬁcaz
na busca de um maior equilíbrio económico entre as
diversas regiões do País. Os dados da descentralização
económica regional do Brasil nos últimos anos, amplamente divulgados pelo IBGE e Ipea, comprovam esta
aﬁrmativa. Em particular, o instrumento de redução do
ICMS nas importações contribui, de maneira decisiva,
para desconcentrar a atividade portuária no Brasil ao
compensar tributariamente os custos logísticos mais
elevados das regiões concedentes. Esses instrumentos, além de reconhecidos no âmbito da Organização
Mundial do Comércio, são praticados em larga escala nas economias mais avançadas, com normas que
impedem a guerra ﬁscal, mas viabilizam uma salutar
competição por instrumentos, para potencializar as
vantagens comparativas em cada uma das nossas regiões. A competição tributária induz à maior eﬁciência
no modelo de arrecadação e, assim, beneﬁcia seus
contribuintes. O uso de isenções tributárias precisa
ser visto de forma clara e sem preconceitos em função de sua pertinência em casos e áreas especíﬁcos.
O próprio Governo Federal lança mão desse recurso,
inclusive do Imposto de Importação, para incentivar
projetos que julga prioritários [e que nós apoiamos].
Como exemplo, tem-se o caso do Repenec (MP
472), regime especial que institui ampla e geral isenção
de tributos federais para os investimentos da Petrobras
em downstream no Nordeste, Norte e Centro-Oeste.Há
também o REIDI, criado em 2007, que isenta de tributos federais, inclusive importações de equipamentos e
insumos, projetos na área de infraestrutura energética.
O Governo federal instituiu estes importantes incentivos
por duas razões: reduzir o custo Brasil e incentivar a
desconcentração regional. É exatamente nessa direção
que os incentivos estaduais se colocam, pautados por
esses mesmos objetivos.
Não haveria, pois, razão plausível que impedisse
a articulação dessas iniciativas, em benefício da competitividade e da redução das desigualdades regionais.
Tem-se o crescimento das importações como um
mal que precisa ser combatido, pois prejudica a produção nacional. Esta suposição não encontra acolhida
na realidade das estatísticas econômicas brasileiras,
pois 85% das importações em 2010 foram de bens
intermediários, ou seja, Senador Armando Monteiro,
insumos industriais e combustíveis, e bens de capital,
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necessários à expansão e modernização da produção nacional.
Por outro lado, dos restantes 15% das importações, representados por bens de consumo duráveis e
não duráveis, boa parte são automóveis oriundos do
Mercosul e do México, países com os quais o Brasil
mantém importantes acordos bilaterais.
As importações brasileiras são em geral complementares e não substitutas da produção nacional,
sendo assim facilitadoras da geração de empregos e
não destruidoras de empregos. Há, é certo, parcela
das importações que, eventualmente, negativamente, estão impactando alguns segmentos da produção
nacional, mas isto se dá de forma localizada e em
segmentos especíﬁcos, que podem e devem receber
tratamento especial no âmbito da política industrial e
do comércio exterior.
Há ainda a crença de que a redução da tributação
do ICMS contribua para a expansão das importações.
Estudos recentes comprovam que o crescimento das
importações é explicado em pelo menos 90% pelo crescimento do nosso PIB e pela taxa efetiva de câmbio,
que se valorizou de forma signiﬁcativa nos últimos anos.
No segundo semestre de 2011, com a combinação
de desvalorização do câmbio e redução do ritmo de
crescimento do PIB, as importações dão nítidos sinais
de desaceleração, principalmente quando se observa o
índice de quantum importado, notadamente na classe
de produtos intermediários, que só no mês de outubro
experimentaram uma queda de 5,1%.
No acumulado do ano, merecem destaque as expressivas quedas apresentadas nos setores de metalurgia básica (-11,6%), equipamentos médico-hospitalares
e de automação industrial (-11,0%). Mais impressionante ainda são as quedas observadas, na mesma base
de comparação, para o capítulo Ferro Fundido, Ferro
e Aço, que apresenta queda de 17,3%, em valor, e de
nada menos do que 38,3% em quantidade.
Acredita-se também que a competição ﬁscal entre
os Estados impacte negativamente as suas receitas e,
por conseguinte, a capacidade de proverem serviços
aos seus cidadãos ou contribuintes, investirem em infraestrutura e manterem o equilíbrio ﬁscal.
Essa hipótese não se mostra verdadeira, pois a
arrecadação de ICMS, que representava 6% do Produto Interno Bruto em 1998, passou a 7,2% em 2009.
Ademais, de 2001 a 2010, sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Estados que vinham tendo
sucessivos deﬁcits primários apresentaram superávits
em todos os anos.
Mas não basta veriﬁcar os equívocos que estão a justiﬁcar, a meu juízo, a Resolução nº 72/2010.
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É preciso também projetar os seus efeitos negativos
para a economia brasileira, caso venha a ser aprovada.
O primeiro efeito será uma provável elevação
dos preços domésticos dos produtos antes importados pelos portões incentivados, uma vez que ﬁcarão
submetidos à tributação cheia de ICMS. Grande parte dessas importações, vale a pena frisar, é realizada
pelas próprias indústrias domésticas, o que imporia
aumento dos preços dos seus produtos, com o consequente impacto inﬂacionário.
Por outro lado, com o ﬁm dos incentivos se reduziria a demanda por transporte interestadual, ao mesmo
tempo em que haveria uma (re)concentração dos ﬂuxos
de importação, quem sabe, no porto de Santos e um
aumento de demanda por transporte interno no Estado
de São Paulo, tendo como origem o porto de Santos.
De fato, se o mesmo padrão de comportamento
ocorrer em todos os portos dos Estados tradicionalmente ‘incentivadores’, o aumento das importações
entrando pelo porto de Santos seria, estima-se, de
cerca de US$ 38 bilhões, mais de metade do ﬂuxo total de importações atual nesse porto – sem contar o
aumento natural já previsto em decorrência do cenário
de crescimento do País nos próximos anos.
Tal evento demandaria vultosos investimentos
adicionais nas instalações portuárias em Santos, bem
acima dos que atualmente estão programados.
Adicionalmente, a (re)concentração voltará a expandir em São Paulo as conhecidas deseconomias de
aglomeração associadas ao processo.
Estas observações demonstram, Senhora Presidente, que os efeitos esperados da Resolução 72/2010,
em termos de proteção à indústria nacional e de promoção do equilíbrio ﬁscal, não se conﬁrmarão, posto
que ela se baseia em pressupostos que não têm lastro
na realidade brasileira.
Se fosse possível vislumbrar de forma clara e objetiva avanços para o nosso País, tenho absoluta certeza que todos os Estados brasileiros que terão perdas
com o novo sistema de tributação estariam dispostos
a realizarem os sacrifícios necessários.
Ocorre, Senhora Presidente, que, em verdade,
esta mudança tributária não ajuda o Brasil e causa
perdas económicas e ﬁscais para vários Estados que
legitimamente se organizaram com o objetivo de promover o seu desenvolvimento económico com geração
de emprego e renda.
Os Estados de Alagoas, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins são os mais
afetados negativamente com a Resolução nº 72/2010,
pois terão perdas de receitas públicas nos níveis estaduais e municipais e terão também signiﬁcativas per-

92

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

das económicas devido à desestruturação de grande
número de empresas que operam na atividade de comércio exterior.
Permita-me, Senhora Presidente [e já ouço com
enorme prazer o Senador Armando Monteiro], mencionar de forma especial o caso do Estado do Espírito
Santo, que represento no Senado Federal, que representa no Senado Federal, uma vez que se trata do
mais profundamente impactado, devido à longevidade
(quatro décadas) de um sistema de desenvolvimento
da atividade portuária que proporcionaram ao meu
Estado uma condição de plataforma de importação e
de exportação.
Esse arranjo econômico representa, hoje, nada
mais, nada menos que 7% do Produto Interno Bruto
do Espírito Santo, gerando em seu arranjo economico
mais de 100 mil empregos.
Esse sistema foi criado por lei estadual em 1970,
como forma de superar a grave crise económica e ﬁscal
gerada pela erradicação de aproximadamente 53,8%
de nossas lavoura de café – há época a principal atividade economica em nosso Estado.
Ele se constituiu em importante ferramenta de
fomento à diversiﬁcação económica estadual e possibilitou a consolidação de ampla rede de operadores
de comércio exterior, sobretudo, depois da abertura da
economia brasileira no início da década de 90.
Neste ano de 2011, as importações realizadas
sob a cobertura dessa sistema recolherão ao Tesouro Estadual o montante de R$ 2,4 bilhões de ICMS.
Assim, a perda de receita dos municípios será de R$
600 milhões e a perda, enﬁm, do governo estadual,
considerando os mecanismos do ﬁnanciamento do
sistema, será de R$ 360 milhões.
Essa rede de empresas forma a base de uma
verdadeira Universidade do Comércio Exterior, que
possibilita a formação de grande número de proﬁssionais que ajudam o Brasil a expandir suas relações
econômicas com o mundo.
A redução das alíquotas de ICMS interestadual
para produtos importados para zero, ou 2%, ou 4% de
forma abrupta como se pretende, fatalmente colocará
esse universo de empresas em situação falimentar e
destruirá de forma imediata as oportunidades de empregos por elas geradas.
Infelizmente o Espírito Santo, embora seja o Estado mais profundamente atingindo, não será o único.
Dentre os Estados citados, cabe realizar uma avaliação especial dos impactos dessa mudança sobretudo
nos Estados de Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso
do Sul.
Assim, Srª Presidenta, apelo ao espírito público
e democrático de Vossa Excelência no sentido de ga-
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rantir que se realize no tempo que for necessário um
amplo debate sobre as mudanças tributárias propostas,
de forma que se possa avaliar em profundidade e com
cautela os seus impactos e a sua forma de implementação, sem que haja a desestruturação das economias
estaduais e se prejudique o crescimento do Brasil.
Ouço, com enorme prazer e satisfação, o eminente Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Meu
caro Senador Ricardo Ferraço, agradeço a oportunidade deste aparte e quero, desde já, dizer que
sou um admirador de V. Exª, pela forma como V. Exª,
nesta Casa, valoriza o debate de temas importantes
da agenda do País e pela sua atuação parlamentar,
sempre pautada por uma postura de compromisso,
sempre comprometida. Eu quero dizer a V. Exª que
entendo a sua preocupação com o processo de desmonte de um sistema de incentivos que vigorou ao
longo de décadas no seu Estado e que tem, efetivamente, dentro dessa lógica que foi concebida, um
peso extraordinariamente importante na formação
da receita pública estadual. Portanto, é bastante razoável que V. Exª cobre, de alguma forma, do Poder
Público Federal, uma ação que de alguma maneira
propicie, crie condições para que seu Estado promova
um ajuste, ao longo do tempo, para que não seja de
repente submetido a um processo que implicaria na
desestruturação das ﬁnanças públicas estaduais. No
entanto, digo a V. Exª que sempre fui um defensor da
competição ﬁscal. O País tem imensas desigualdades e, por conta disso, tem desequilíbrios regionais
muito visíveis na realidade brasileira. É legítimo que,
nesse processo, os entes da Federação se utilizem
de instrumentos que possam de alguma maneira atenuar esses desequilíbrios e essas desigualdades. No
entanto, essas políticas precisam se conformar às
políticas nacionais. O Brasil tem objetivos nacionais
permanentes e estratégicos. E um desses objetivos
é garantir que sua indústria, que é um patrimônio do
País e que foi formada por gerações, de alguma maneira sobreviva, em um quadro cada vez mais marcado por uma intensa competição em escala global.
Quero dizer a V. Exª que, nessa perspectiva, não me
parece razoável incentivar, conferir incentivos, estabelecer um tratamento não isonômico do produto de
origem, o produto importado vis à vis da produção
doméstica. Não me parece razoável isso. Quando V.
Exª alude que grande parte das importações se situam no segmento de bens intermediários e de insumos, já que nós sabemos que o Brasil precisa efetivamente importar bens de capital para modernizar a
sua estrutura produtiva, eu quero dizer a V. Exª que
nesses segmentos há um prejuízo direto de indústrias
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instaladas no País, que produzem bens intermediários e que produzem insumos para a indústria. Veja,
por exemplo, o que está acontecendo com a indústria têxtil: um déﬁcit que este ano vai alcançar US$5
bilhões na balança comercial. Então, eu quero dizer
a V. Exª que acho justo que se busque uma solução
que propicie a esses Estados uma compensação, de
tal modo que suas ﬁnanças não venham a ser desestruturadas Mas quero dizer a V. Exª que não defendo
incentivos à importação. Acho que os incentivos devem ser oferecidos a quem quer produzir no País, a
quem quer gerar empregos no País, e não a empresas
comerciais e importadoras que não têm um impacto
direto no encadeamento da produção nacional. Era
a ponderação que eu gostaria de fazer, agradecendo
por esta oportunidade e dizendo a V. Exª que o Brasil
precisa efetivamente avançar no desmonte de certos
incentivos que não se conformam aos objetivos estratégicos do País.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Senador Armando Monteiro, V. Exª não imagina
o quanto eu acolho e valorizo sua participação, sua
manifestação e opinião. Já tivemos oportunidade, na
Comissão de Constituição e Justiça, de iniciarmos esse
que é um debate importante. Assim como V. Exª, eu
também não defendo guerra ﬁscal, mas defendo competição ﬁscal lícita, defendo que os Estados federados
tenham a autonomia de colocarem de pé políticas industriais que possam favorecer, que possam dinamizar,
que possam gerar prosperidade compartilhada para os
seus Estados. Eu acho que, ao subtrair a autonomia
dos Estados e depositar apenas essa prerrogativa no
governo central, estamos partindo ao meio nosso tão
necessário pacto federativo.
Nossos governos subnacionais, os governos estaduais, prescindem dessas políticas, porque, senão,
apenas esse monopólio será dado ao Governo Federal.
Pois bem, o Governo Federal pode e o faz – e a meu
juízo o faz bem –, estabelecendo através inclusive de
medida provisória, regimes especiais para implantar
reﬁnaria e indústria automotiva ali.
Portanto, não pode o Governo Federal ﬁcar com o
monopólio de uma decisão como essa. Também acredito que se eventualmente houver alguns arranjos que
podem estar fora da curva, que façamos ajustes para
que esses produtos ou segmentos não tenham direito
de importar. É evidente que precisamos fazer ajustes
no setor têxtil. Vou adicionar um outro setor que me
parece necessitar de um ajuste, que é o setor siderúrgico: não tem sentido nós continuarmos importando
aço, sendo que temos produção em aço sobrando no
País, mas para isso tem o ex-tarifário, para isso tem o
Imposto de Importação, para isso o Governo dispõe de
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políticas industriais, como fez recentemente, impondo
uma sobretaxa de 30% no produto, no IPI, para que
nós protegêssemos nossas empresas, impedindo que
carros de outros países pudessem chegar ao mercado brasileiro.
Há alternativas, mas não é fazendo esse tipo
de subtração de autonomia federada que estaremos contribuindo para que nosso País continue com
desenvolvimento desconcentrado. A nosso juízo,
o que está fundamentando o crescimento nas importações é o câmbio, é o crescimento econômico.
Estamos importando 85% de bens intermediários,
que são insumos utilizados na própria indústria para
que a indústria possa manter seu nível e seu ritmo
de produção.
Então, além de fazer uma defesa enfática do meu
Estado, porque esse é o meu primeiro compromisso
aqui no Senado Federal, e creio que de todos nós,
porque, como ensinou Tolstói, se você quer encantar
o mundo, primeiro encante a sua aldeia. O nosso País,
o nosso universo, são os nossos Estados. E por isso
estamos aqui.
Faço uma defesa enfática desse fundo de desenvolvimento para o meu Estado, que não foi constituído
conjunturalmente, ele existe há 40 anos. Se queremos
fazer, vamos fazer com regra de transição, vamos fazer
com regra de indenização e de compensação. Agora,
além de fazer defesa de um importante instrumento que tem favorecido alguns Estados que não são
centrais, estamos também querendo fazer um debate
nacional. E aí, como dizem os americanos, acho que
temos de jogar água suja fora, preservando a de beber. Seguramente, não é eliminando a capacidade de
os nossos Estados governarem, de os nossos Estados terem espaços para fazer competição ﬁscal, que
vamos diminuir as importações.
O que podemos estar fazendo é mudando de endereço as importações. Em lugar de dez Estados importarem, talvez um ou dois vão continuar importando,
porque nossa indústria, se Deus quiser, vai continuar
crescendo e vai continuar demandando produtos importados, que não concorrem, mas são complementados
com aquilo que é produzido em nosso País.
Valorizo, de forma extraordinária, não apenas o
debate, mas a participação de S. Exª, pela experiência
e pela contribuição, ainda que no campo divergente.
Muito obrigado a V. Exª pela contribuição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, a Sra. Lúcia Vânia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, quero solicitar a V. Exª que faça
incluir nos Anais um trabalho desenvolvido pela Câmara Federal em homenagem à memória do líder comunista João Amazonas, esse grande brasileiro que, se
vivo fosse, completaria 100 anos no dia 1º de janeiro.
Como parte das comemorações, gostaria de ver
inserida nos Anais a publicação Perﬁs Parlamenta-
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res, produzida pela Câmara Federal, que encaminho
à Mesa, para que possamos ter essa obra nos Anais
do Senado Federal.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art.
210 do Regimento Interno.)

NOVEMBRO 2011
50622

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95

Dezembro de 2011

96

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50623
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50624

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

97

Dezembro de 2011

98

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50625
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50626

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

99

Dezembro de 2011

100

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50627
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50628

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101

Dezembro de 2011

102

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50629
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50630

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Dezembro de 2011

104

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50631
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50632

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105

Dezembro de 2011

106

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50633
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50634

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107

Dezembro de 2011

108

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50635
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50636

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109

Dezembro de 2011

110

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50637
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50638

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

111

Dezembro de 2011

112

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50639
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50640

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113

Dezembro de 2011

114

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50641
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50642

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115

Dezembro de 2011

116

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50643
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50644

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117

Dezembro de 2011

118

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50645
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50646

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119

Dezembro de 2011

120

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50647
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50648

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121

Dezembro de 2011

122

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50649
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50650

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123

Dezembro de 2011

124

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50651
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50652

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125

Dezembro de 2011

126

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50653
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50654

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127

Dezembro de 2011

128

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50655
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50656

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129

Dezembro de 2011

130

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50657
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50658

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131

Dezembro de 2011

132

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50659
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50660

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133

Dezembro de 2011

134

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50661
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50662

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135

Dezembro de 2011

136

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50663
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50664

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137

Dezembro de 2011

138

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50665
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50666

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139

Dezembro de 2011

140

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50667
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50668

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141

Dezembro de 2011

142

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50669
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50670

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143

Dezembro de 2011

144

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50671
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50672

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145

Dezembro de 2011

146

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50673
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50674

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147

Dezembro de 2011

148

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50675
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50676

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149

Dezembro de 2011

150

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50677
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50678

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151

Dezembro de 2011

152

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50679
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50680

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153

Dezembro de 2011

154

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50681
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50682

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155

Dezembro de 2011

156

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50683
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50684

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Dezembro de 2011

158

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50685
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50686

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Dezembro de 2011

160

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50687
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50688

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Dezembro de 2011

162

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50689
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50690

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Dezembro de 2011

164

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50691
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50692

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Dezembro de 2011

166

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50693
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50694

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Dezembro de 2011

168

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50695
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50696

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169

Dezembro de 2011

170

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50697
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50698

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171

Dezembro de 2011

172

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50699
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50700

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173

Dezembro de 2011

174

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50701
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50702

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175

Dezembro de 2011

176

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50703
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50704

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177

Dezembro de 2011

178

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50705
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50706

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179

Dezembro de 2011

180

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50707
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50708

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Dezembro de 2011

182

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50709
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50710

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Dezembro de 2011

184

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50711
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50712

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Dezembro de 2011

186

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50713
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50714

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187

Dezembro de 2011

188

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50715
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50716

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189

Dezembro de 2011

190

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50717
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50718

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191

Dezembro de 2011

192

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50719
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50720

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193

Dezembro de 2011

194

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50721
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50722

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195

Dezembro de 2011

196

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50723
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50724

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Dezembro de 2011

198

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50725
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50726

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Dezembro de 2011

200

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50727
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50728

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201

Dezembro de 2011

202

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50729
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50730

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203

Dezembro de 2011

204

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50731
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50732

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Dezembro de 2011

206

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50733
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50734

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207

Dezembro de 2011

208

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50735
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50736

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209

Dezembro de 2011

210

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50737
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50738

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211

Dezembro de 2011

212

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50739
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50740

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213

Dezembro de 2011

214

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50741
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50742

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215

Dezembro de 2011

216

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50743
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50744

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217

Dezembro de 2011

218

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50745
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50746

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219

Dezembro de 2011

220

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50747
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50748

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Dezembro de 2011

222

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50749
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50750

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223

Dezembro de 2011

224

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50751
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50752

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225

Dezembro de 2011

226

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50753
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50754

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227

Dezembro de 2011

228

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50755
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50756

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229

Dezembro de 2011

230

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50757
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50758

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231

Dezembro de 2011

232

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50759
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50760

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233

Dezembro de 2011

234

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50761
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50762

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235

Dezembro de 2011

236

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50763
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50764

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237

Dezembro de 2011

238

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50765
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50766

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239

Dezembro de 2011

240

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50767
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50768

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241

Dezembro de 2011

242

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50769
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50770

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243

Dezembro de 2011

244

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50771
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50772

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

245

Dezembro de 2011

246

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50773
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50774

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

247

Dezembro de 2011

248

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50775
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50776

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

249

Dezembro de 2011

250

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50777
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50778

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251

Dezembro de 2011

252

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50779
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50780

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253

Dezembro de 2011

254

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50781
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50782

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255

Dezembro de 2011

256

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50783
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50784

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257

Dezembro de 2011

258

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50785
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50786

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259

Dezembro de 2011

260

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50787
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50788

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261

Dezembro de 2011

262

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50789
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50790

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263

Dezembro de 2011

264

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50791
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50792

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265

Dezembro de 2011

266

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50793
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50794

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267

Dezembro de 2011

268

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50795
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50796

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269

Dezembro de 2011

270

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50797
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50798

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271

Dezembro de 2011

272

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50799
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50800

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273

Dezembro de 2011

274

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50801
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50802

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275

Dezembro de 2011

276

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50803
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50804

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277

Dezembro de 2011

278

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50805
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50806

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279

Dezembro de 2011

280

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50807
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50808

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281

Dezembro de 2011

282

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50809
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50810

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283

Dezembro de 2011

284

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50811
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50812

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

285

Dezembro de 2011

286

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50813
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50814

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

287

Dezembro de 2011

288

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50815
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50816

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

289

Dezembro de 2011

290

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50817
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50818

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

291

Dezembro de 2011

292

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50819
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50820

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

293

Dezembro de 2011

294

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50821
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50822

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

295

Dezembro de 2011

296

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50823
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50824

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

297

Dezembro de 2011

298

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50825
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50826

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

299

Dezembro de 2011

300

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50827
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50828

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

301

Dezembro de 2011

302

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50829
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50830

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

303

Dezembro de 2011

304

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50831
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50832

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

305

Dezembro de 2011

306

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50833
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50834

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

307

Dezembro de 2011

308

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50835
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50836

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Dezembro de 2011

310

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50837
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50838

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311

Dezembro de 2011

312

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50839
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50840

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313

Dezembro de 2011

314

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50841
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50842

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

315

Dezembro de 2011

316

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50843
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50844

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

317

Dezembro de 2011

318

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50845
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50846

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

319

Dezembro de 2011

320

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50847
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50848

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

321

Dezembro de 2011

322

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50849
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50850

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

323

Dezembro de 2011

324

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50851
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50852

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

325

Dezembro de 2011

326

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50853
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50854

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

327

Dezembro de 2011

328

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50855
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50856

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

329

Dezembro de 2011

330

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50857
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50858

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

331

Dezembro de 2011

332

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50859
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50860

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

333

Dezembro de 2011

334

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50861
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50862

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

335

Dezembro de 2011

336

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50863
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50864

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

337

Dezembro de 2011

338

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50865
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50866

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

339

Dezembro de 2011

340

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50867
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50868

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

341

Dezembro de 2011

342

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50869
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50870

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

343

Dezembro de 2011

344

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50871
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50872

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345

Dezembro de 2011

346

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50873
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50874

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347

Dezembro de 2011

348

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50875
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50876

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349

Dezembro de 2011

350

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50877
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50878

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351

Dezembro de 2011

352

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50879
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50880

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Dezembro de 2011

354

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50881
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50882

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Dezembro de 2011

356

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50883
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50884

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357

Dezembro de 2011

358

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50885
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50886

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

359

Dezembro de 2011

360

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50887
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50888

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

361

Dezembro de 2011

362

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50889
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50890

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

363

Dezembro de 2011

364

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50891
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50892

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365

Dezembro de 2011

366

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50893
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50894

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

367

Dezembro de 2011

368

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50895
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50896

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369

Dezembro de 2011

370

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50897
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50898

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

371

Dezembro de 2011

372

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50899
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50900

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373

Dezembro de 2011

374

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50901
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50902

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375

Dezembro de 2011

376

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50903
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
50904

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377

Dezembro de 2011

378

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO50905
2011

Quinta-feira 1º

NOVEMBRO 2011
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
A Presidência cumprimenta o discurso brilhante, como sempre, do nobre Senador Ricardo Ferraço.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem. Já se encontra na tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra a V. Exª, mas peço uma certa tolerância, se possível, porque já se encontra da tribuna
o Senador Eduardo Amorim.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Então, vou aguardar. S. Exª, como sempre, é rápido
na sua fala. Vamos aguardar.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Eduardo Amorim, como é necessário que
haja quatro Senadores no Plenário – e neste momento há –, tenho que ler rapidamente este requerimento.
REQUERIMENTO Nº 1.460, DE 2011
Do Senador Pedro Simon, solicitando licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, a ﬁm de participar, como integrante da representação brasileira, da
XXVIII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
a realizar-se em Montevidéu, Uruguai.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica também às Srªs e aos Srs.
Senadores que está convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 5 de
dezembro do corrente, segunda-feira, às 12 horas, no
plenário do Senado Federal, destinada a homenagear
o povo palestino pela passagem do Dia Internacional
de Solidariedade a esse povo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 12 de dezembro
do corrente, segunda-feira, às 10 horas, no plenário
do Senado, destinada a homenagear o centenário do
nascimento de San Tiago Dantas.
São esses os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com a palavra o Senador Eduardo Amorim, do PSC.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador Jayme Campos, serei sucinto, mas ﬁrme, como
sempre. Procurarei ser sucinto, Senador Jayme.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é uma semana muito valiosa para a discussão da saúde no

NOVEMBRO50973
2011

Quinta-feira 1º

Brasil. Eventos importantes estão acontecendo aqui
em Brasília, a exemplo do “II Seminário Internacional
– Da Política Institucional aos Processos do Cuidar:
Estudos Comparados sobre as Práticas de Promoção de Saúde nas Equipes do PSF (Programa Saúde
da Família) no Brasil e seus similares no Canadá, no
Chile, na Colômbia, no Peru e em Portugal”, que está
sendo realizado pelo Núcleo de Saúde Pública da UnB.
Hoje, começou a 14a Conferência Nacional da
Saúde, que tem como eixo de discussão: “Acesso e
acolhimento com qualidade: um desaﬁo para o SUS”:
política de saúde na seguridade social, segundo os princípios da integralidade, da universalidade e
da equidade;
participação da comunidade e controle social;
e, ﬁnalmente, a gestão do SUS (Financiamento;
Pacto pela Saúde e Relação Público x Privado; Gestão
do Sistema, do Trabalho e da Educação em Saúde)
entre outros temas, Sr. Presidente.
Para discutirmos questões de tão importante
monta, precisamos nos ater a dois pontos de extrema
importância: o primeiro diz respeito ao ﬁnanciamento público para a saúde, e, aqui, reitero meu apoio à
regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 e a
minha convicção ao princípio da percentualidade. Se
foi esse o princípio adotado para os entes federados,
é esse que deve valer para todos os entes federados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Se me permitir, é também a minha posição, pegando
carona no seu discurso.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Obrigado, Presidente, sua intervenção muito enriquece.
À União caberia investir 10%, tão necessários
ao SUS.
O segundo ponto diz respeito ao investimento em
recursos humanos. Precisamos ter urgentemente uma
política de recursos humanos, Sr. Presidente – este foi
o tema da 3ª Conferência Nacional de Saúde. Estamos,
hoje, realizando a 14ª Conferência e ainda não temos
uma política eﬁciente de recursos humanos. Quantas
horas o proﬁssional da saúde deve trabalhar? Qual a
remuneração desse proﬁssional em todas as categorias, do médico ao enfermeiro, ao assistente social, ao
psicólogo, ao farmacêutico?
Sem proﬁssionais da saúde bem capacitados,
com uma carga horária de trabalho adequada e uma
remuneração digna, não existe nem aqui e em nenhum
lugar do mundo, um sistema de saúde que efetivamente funcione, como deveria funcionar o nosso Sistema
Único de Saúde, se os princípios construtores e alicerçantes fossem observados.
E, dia 1º de dezembro, realiza-se o “Fórum Nacional 30 Horas – amanhã – Já: Enfermagem Unida por
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um Objetivo”, que convoca todos os proﬁssionais da
enfermagem para participarem do movimento para a
aprovação do PL nº 2.295, de 2000, que regulamenta
a jornada de trabalho para 30 horas semanais.
A luta pela jornada de trabalho de 30 horas semanais para os trabalhadores da área da saúde é uma
reivindicação histórica. Inclusive a Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomenda essa jornada,
argumentando que é o melhor para pacientes e trabalhadores da saúde do mundo inteiro. E a enfermagem
brasileira luta, há uma década, para que o projeto de
lei, conhecido como PL 30 Horas, seja aprovado.
Fazemos esse apelo para que a Câmara aprove
e, assim, o projeto venha para o Senado, a ﬁm de que
possamos aprová-lo aqui também. Nele, ﬁca estabelecida a jornada máxima de 30 horas semanais para
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Esta semana, Sr. Presidente, não é uma reivindicação meramente corportativa de defesa de privilégios, e, sim, de uma luta pelo estabelecimento de
condições mínimas para o desenvolvimento de uma
prática assistencial segura para proﬁssionais e usuários do Sistema Único de Saúde.
A nossa Presidente Dilma, ainda no ano passado,
durante a campanha eleitoral, assumiu o compromisso
de apoiar a aprovação de iniciativas legislativas que
garantam a jornada de trabalho de 30 horas semanais
para os proﬁssionais de enfermagem, como o Projeto
de Lei n° 2.295/00, na Câmara dos Deputados, bem
como as medidas necessárias para sua implementação, uma prática já presente em vários Municípios e
Estados brasileiros – infelizmente não em todos os
Estados nem em todos os Municípios.
O PL 30 Horas já está pronto para ser votado na
Câmara dos Deputados, mas aguarda sua colocação
na pauta. Semana passada, o Colégio de Líderes daquela Casa assinou requerimento dirigido ao Presidente Marco Maia, solicitando que o PL seja incluído na
pauta da Ordem do Dia. E é esse o apelo de mais de
1,5 milhão de proﬁssionais da área de enfermagem,
Sr. Presidente.
O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE) tem sido atuante nessa luta através de
sua Presidente, a Enfermeira Irene do Carmo Alves
Ferreira, e de seus membros, que estarão aqui, em
Brasília, amanhã, para participar do movimento em
prol da aprovação do PL nº 2.295, de 2000, amanhã,
quinta-feira, dia 1º de dezembro.
Os proﬁssionais de enfermagem contam com o
nosso apoio, com o apoio do Senador Lauro Menezes,
com o apoio da Deputada Estadual Goretti Reis, que
é Enfermeira e Deputada do nosso Estado, entre milhares de sergipanos também.
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Entendemos que enfermagem é essencial à prestação dos serviços de saúde e que a luta da categoria
pela valorização proﬁssional e redução da jornada de
trabalho não apenas é necessária, mas, sobretudo, é
uma questão de justiça.
Sr. Presidente, que tenhamos uma 14ª Conferência Nacional de Saúde muito profícua e que possamos
aprovar o quanto antes a Emenda nº 29, que permite
qualidade nos gastos da saúde e que direta e indiretamente também injeta mais recursos, faz permitir que
venham mais recursos para a saúde, evitando os ralos,
evitando, muitas vezes, o desperdício e os desvios dos
poucos recursos da saúde. Alguns gestores, infelizmente, ou os maus gestores, os descomprometidos
com a saúde insistem em gastar os poucos recursos
da saúde com aquilo que não é saúde.
Dez por cento, sim, Sr. Presidente; Emenda nº
29, sim, Sr. Presidente; uma política de recursos humanos, sim, Sr. Presidente; e, ﬁnalmente, o quarto
elemento importante: mais transparência naquilo que
é verdadeiramente a missão de cada ente federado.
Qual a responsabilidade da União? Qual a responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal com
a saúde? E qual a responsabilidade dos Municípios
com a saúde?
No dia em que tivermos essa clareza, Sr. Presidente, cada cidadão deste País, na hora em que faltar
um medicamento, na hora em que faltar a prestação
de um serviço de saúde, saberá de quem cobrar, e,
com certeza, será o ﬁm do jogo de empurra-empurra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Amorim,
pelo seu pronunciamento, ao qual, com certeza, eu me
somo, 100% pela clareza e homenagem que V. Exª faz
pela 14ª Conferência Nacional da Saúde.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, neste momento em que discutimos
alternativas de acordo para a votação do PLS nº 121,
com vistas a regulamentarmos a Emenda nº 29, para
ﬁnalmente dotarmos nossa saúde pública das garantias
mínimas de ﬁnanciamento digno, não poderia deixar de
trazer a este Plenário a enorme inquietude com que a
Comissão de Assuntos Sociais, Colegiado que tenho
a honra de presidir nesta Casa, encara a situação das
drogas em geral e do crack, em particular, como um
dos mais preocupantes desaﬁos sociais da atualidade.
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Os dados de que dispomos indicam que 98%
das cidades têm crack, mas só 15% atendem viciados.
Segundo levantamento feito pela Confederação
Nacional de Municípios, que abrangeu 71% dos Municípios do Brasil, a droga ainda não está presente só
naqueles que têm população pequena.
O estudo mostra que “a droga está presente em
98% dos Municípios pesquisados, mas apenas 14,8%
das cidades contam com centros de atenção psicossocial para o tratamento dos usuários”.
Importa salientar que, entre as cidades que participaram do levantamento, apenas 8,5% têm um programa municipal de combate ao crack. De acordo com
a pesquisa, Sr. Presidente, a maioria dessas cidades
diz que existem ações para mobilizar e orientar a população. Mas só a metade delas oferece tratamento.
No Estado de São Paulo, por exemplo, 80% das
cidades participaram do levantamento, e todas enfrentam problemas relacionados ao consumo de crack.
Conforme aﬁrma a Confederação Nacional de
Municípios, “à semelhança do que ocorre na esfera
nacional, só 15,5% dos Municípios paulistas dizem
contar com centros de atenção psicossocial para o
tratamento dos usuários. Das 520 cidades do Estado
que responderam aos questionários, 221 relataram
que promovem ações de combate ao crack” sendo
185 como prevenção ao uso da droga e 91 com atendimento a familiares e amigos de usuários.
São números ainda muito tímidos para o enfrentamento de um problema tão grave.
Em todo o País, os dados mostram que a droga
substituiu o álcool e custa menos de R$5, em média,
por exemplo, na Grande Cuiabá. A droga, de baixo custo e efeito rápido, alastra-se rapidamente pelo Brasil.
A incidência em Mato Grosso é de aproximadamente 75%. No Estado, 106 Municípios foram pesquisados pelo estudo, e apenas 46 possuem ações de
enfrentamento às drogas.
Sabemos que o crack é um subproduto da cocaína, adicionado a vários produtos. Alcançou todas
as classes sociais: pobres ou ricos, todos somos hoje
reféns dessa calamitosa situação.
Por isso, faço aqui um apelo para que, nas discussões sobre o ﬁnanciamento da saúde, não nos
esqueçamos dessa inadiável demanda, que é nos
aparelharmos rapidamente para vencer esse grande
desaﬁo do combate ao crack.
E, aqui, meu caro Governador, Senador Capiberibe, nós que presidimos a Comissão de Assuntos
Sociais e dessa feita a Subcomissão da Casemp, cujo
Presidente é o valoroso e grande Senador Wellington
Dias, tivemos hoje a satisfação, Senador Wellington
Dias, de ler o relatório que foi produzido por aquela
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Subcomissão, que teve como Relatora a também valorosa Senadora Ana Amélia.
Certamente, estamos produzindo um documento
que encaminharemos ao Poder Executivo, na medida
em que certamente estamos dando nossa contribuição, na busca efetiva dessa epidemia que se alastrou
em todo território nacional.
Quero crer, Governador e Senador Capiberibe,
que para esta problemática temos que unir toda a sociedade brasileira.
A sensação que tenho, porque já fui Prefeito três
vezes, Governador de Estado por quatro anos, é que
só o Poder Público é impotente para resolver essa
demanda. Tem de haver uma conjugação de esforços
entre os Poderes, mas sobretudo o envolvimento da
sociedade. Caso contrário, a tendência que vejo é de
que amanhã ou depois nós quase seremos impossibiltados de resolver essa epidemia, esse mal que lamentavelmente está afetando toda a sociedade brasileira,
sobretudo o seio das famílias brasileiras.
De tal forma, meu caro Presidente, Senador Paulo
Paim, V. Exª que é membro daquela Comissão, que tem
contribuído sobremaneirana, que busca efetivamente
bons projetos, na discussão, no diálogo através das
audiências públicas, queremos dar nossa contribuição
para que resolvamos de uma vez por todas esse mal
que assola a maioria das famílias brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Jayme Campos, que é Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Passo a palavra neste momento ao Senador
Wellington Dias.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Tem o Senador Armando Monteiro; em seguida
José Pimentel, Jayme Campos, Ana Rita, Eduardo
Amorim, mas nenhum deles se encontra. Então, provavelmente será V. Exª.
Pois não, Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para informar
que votei contrariamente ao requerimento de urgência do Código Florestal, até por que necessito de um
pouco mais de tempo para poder tomar conhecimento.
Certamente, é um projeto de grande repercussão, que
precisa ser analisado por mais tempo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – Eu
estava no plenário e assim entendi o seu voto, mas,
como V. Exª reaﬁrma, vai constar em Ata que V. Exª
votou contra o requerimento de urgência do Código
Florestal.
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V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Senador Wellington Dias com a palavra para o
seu pronunciamento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Senador Capiberibe, Senador Jayme
Campos, meu querido Senador Armando Monteiro,
devo aqui primeiro dizer o quanto apoio a tese aqui
levantada pelos nossos dois últimos oradores.
O Senador Eduardo Amorim faz uma defesa correta em relação à Emenda 29. Tenho sustentado que
é incoerente que a gente tenha uma ﬁxação de aplicação mínima de recursos para os Estados em 12%,
o que não é fácil ser cumprido, uma ﬁxação de 15%
para os municípios, e quem é prefeito sabe que não
é fácil de ser cumprido, e a gente votar uma proposta
e não determinar com quanto a União deve participar.
Sem essa deﬁnição, vamos ter uma série de outros
efeitos colaterais. Ou seja, nós vamos ter uma regulamentação, vou usar uma palavra do povo, “capenga”,
vamos ter diﬁculdade.
Concordo também com a fala do nosso Senador Jayme Campos, que tão bem preside a nossa
Comissão de Assuntos Sociais, da necessidade de,
com fonte nova de recursos ou com fontes existentes,
a gente ter um tratamento à altura do problema. Estamos falando, Senador Paulo Paim, de 190 milhões de
brasileiros, estamos falando de 10% que são usuários
frequentes ou que abusam de drogas. Drogas legais
e drogas ilegais. Destes, entre 1% e 2%, aí há divergência, mas, se for 1%, nós estamos falando de dois
milhões de pessoas; se forem 2%, são quatro milhões
de pessoas aproximadamente. De qualquer modo, um
número grande de homens e mulheres que precisam
de SOS, precisam de atendimento, e não têm onde.
Então, eu queria parabenizá-lo e dizer da minha
alegria de ver a apresentação do relatório da Senadora Ana Amélia, que vão votar, na próxima terça-feira,
na Subcomissão; dia 14, na Comissão de Assuntos
Sociais; na quarta, o Deputado Carimbão está votando também na Câmara; na quinta, devemos ter uma
reunião conjunta – e já acertamos isso como o nosso Presidente –, para que tenhamos uma posição do
Congresso Nacional dirigida ao País, ao Congresso,
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, enﬁm,
ao setor privado, a todos.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz hoje à tribuna,
além de fazer essas observações, é de novo a situação
da discussão da distribuição de royalties e participação
especial, principalmente da área do pré-sal, mas de
todo petróleo em mar.
Acabo de sair de uma reunião com o Presidente
José Sarney, que recebeu representação dos gover-
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nadores. Estava lá, por exemplo, coordenando esse
trabalho, o Governador Puccinelli; dos prefeitos, estava
lá a representação de prefeitos de todas as regiões do
Brasil. Estavam presentes também Senadores, Deputados Federais, com as coordenações de bancadas,
cobrando uma coisa simples: o cumprimento da palavra dada, o cumprimento do acordo feito.
Nós tivemos aqui, todo mundo sabe, o Brasil inteiro acompanhou, na pauta para votação, para apreciação, o veto feito pelo Presidente Lula numa regulamentação aprovada pela Casa. Compreendeu, na minha
visão, na votação feita no Senado e nos entendimentos
feitos com a Câmara, que deveríamos buscar uma alternativa que não colocasse um completo desequilíbrio
ao Rio, ao Espírito Santo ou à União.
Com base nisso, apresentei uma proposta, tive
o privilégio de ter o PL 448, de minha autoria, como
eixo aprovado aqui, com o relatório do Senador Vital do
Rêgo, que se encontra agora na Câmara. Pois bem, ali
naquela discussão, foi retirada da pauta a votação do
veto, para poder ser apreciada a proposta alternativa.
Foi aprovada no Senado.
Na Câmara, havia um apelo do Governo, correto,
de aguardar a votação da DRU. Foi aprovado lá na Câmara e estamos, aqui, prevendo a votação no Senado
na próxima quinta-feira.
Vejam, para o que quero chamar a atenção? É
que ali, hoje, havia uma indignação muito grande de
Deputados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, de
Minas Gerais, de prefeitos de São Paulo e de todas as
outras regiões. Indignação por quê? Porque se sentem – vou usar uma palavra que eles usaram – traídos.
Vejam, foi colocada a criação de uma comissão
especial. Essa comissão tem 30 membros titulares e,
segundo foi informado, 18 de 2 Estados. Dezoito, ou
seja, mais da metade de 2 Estados. Vamos imaginar
que a ideia era de que fosse uma paridade, pelo menos
15 a 15. Mas não foi isso. Na verdade, 18 de 2 Estados.
Eu falo isso para dizer que ﬁquei... Eu, pessoalmente, estive com o Deputado Marcos Maia, que tem
uma história belíssima e que assumiu esse compromisso de bem conduzir esse trabalho.
Qual é o outro lado que considero importante?
Hoje, com cerca de 300 assinaturas... O Deputado Júlio
Cesar, o Deputado Assis Carvalho e outros Deputados
que estavam presentes relataram que há cerca de 300
assinaturas num pedido de urgência que foi apresentado. Então, eles estão lá agora trabalhando para desobstruírem a pauta, para poder haver essa votação. É
disso que quero tratar com o Deputado Marcos Maia,
como membro do meu partido e que, com certeza,
quer que se tenha o entendimento.
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Mas, vejam, o que me traz aqui hoje, além dessas informações... Tivemos uma forte mobilização no
meu Estado, na última segunda-feira, inclusive com a
participação do Governador, juntamente com o Governador Wilson Martins, juntamente com o Governador
do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, o Governador do
Ceará, Cid Gomes, o Governador Marconi Perillo, o
Governador Tião Viana, o Governador Jaques Wagner,
o Governador Marcelo Déda, a Governadora Roseana,
enﬁm, governadores de diferentes partidos, de quem
é governo e de quem é oposição. Aliás, estive com o
Governador Beto Richa, do Paraná, também na mesma mobilização, de Santa Catarina, ou seja, Norte,
Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, governadores
de diferentes partidos, defendendo a necessidade de
um entendimento para essa votação na Câmara. O
que mostra que é uma posição suprapartidária, independentemente de quem é base de governo e de
quem é oposição.
Sr. Presidente e meu querido Armando Monteiro,
tem um ditado que diz que “mentira tem perna curta”.
Esse ditado é muito falado pelo povo do nosso sertão.
“Mentira tem perna curta”.
Vejam: espalhou-se, nos últimos dias, que a tabela com os dados apresentados por mim, como autor,
e pelo Senador Vital do Rêgo, como relator, quando
votamos a proposta do pré-sal aqui, que aquela tabela estaria superestimada – vou usar um termo que o
povo conhece mais, “superfaturada” –, que os valores
ali estariam com uma projeção muito além do que seria a realidade.
O que ﬁzemos ali? A previsão de extração de gás
e petróleo em mar, em todo mar territorial, em toda
plataforma continental, é a de que nós vamos sair de
dois milhões de barris/dia para seis milhões, em 2020.
Considera-se, porque pagam-se royalties a parte de
óleo e a parte de gás.
Com base nessa previsão, colocando um valor
que tem se sustentado em torno de US$80 – está até
acima –, ﬁzemos os cálculos de quanto seria em 2012.
Estimamos 2010, ﬁzemos essa projeção já em 2010;
uma estimativa que ﬁzemos valeu para 2011 e para
2012; e, a partir daí, com base no que temos de perspectiva de novos barris ano a ano, nesse preço médio
de US$80, estimamos alcançar cerca de R$100 bilhões
de royalties e participação especial por volta de 2022.
Muito bem. Então, essa tabela foi contestada, e
agora já levaram à Presidente. Enﬁm, de onde vieram
esses dados? Apresentei aqui no dia, com documento, a projeção feita pela EPE – Empresa de Pesquisa
Energética. E vejam só: “Ah, mas o que vale é a tabela da Petrobras”. Que beleza. Então, vamos trabalhar
aqui, é isto que eu quero tratar: a tabela da Petrobras.
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Essa tabela, feita no ano de 2010, previa para
2010 cerca de R$20 bilhões de receita. Deram R$21,7
bilhões. Então, a Petrobras praticamente acertou, deu
aí muito próximo. A EPE também. A previsão era de
R$21 bilhões.
Em 2011, a Petrobras fez uma previsão de R$23
bilhões. Eu usei o dado de que daria R$25 bilhões em
2011 – R$25 bilhões com base na projeção da EPE. O
que eu quero trazer aqui? Mês de outubro de 2011, o
ano não terminou ainda, e nós já estamos com cerca
de R$24 bilhões, R$23,9 bilhões aproximadamente. Se
a gente pega a projeção com base no que aconteceu
com o mês de novembro e o mês de dezembro do ano
passado, que dá próximo da média dos 10 meses, se
você dividir R$29 bilhões por 10, está fácil: R$2,9 bilhões. Então, nós temos cerca de R$5 bilhões.
O que eu quero dizer aqui? Nossa tabela está é
subfaturada, na verdade. Está subestimada, porque
os R$28 bilhões que nós colocamos de previsão para
o ano de 2012 vão acontecer já em 2011.
Qual é o lado positivo que isso tem para esse
conﬂito?
Quero trazer aqui as palavras do meu querido Senador Dornelles, juntamente com outros Senadores do
Rio e do Espírito Santo aqui no ﬁnal daquela votação.
Numa tentativa de que pudéssemos alterar – isso se
traduziu através de uma emenda –, que pudéssemos
ali ampliar, nos cálculos que ﬁzemos, por exemplo, no
próximo ano, os Estados produtores receberiam em
torno de R$11 bilhões e alguma coisa. E colocava ali?
Não. Precisava ser mais próximo daquilo que estão recebendo este ano. Quanto? Algo em torno de R$12,5
bilhões. A ideia era que pudesse aumentar mais três
pontos percentuais na participação especial. Esse foi
o projeto apresentado aqui, para que se tivesse ali o
entendimento. Nós colocamos... Quando foi apresentado, já estava no ﬁnal da votação e preferimos aprovar
da forma como já estava encaminhado, e agora, na
Câmara fazer essa discussão.
Para o que quero chamar a atenção?
É que, em 2012, é possível, porque todos aﬁrmam, com base no que temos de novos barris, ano a
ano, que comecemos este ano com cerca de 150 mil,
160 mil novos barris, em apenas quatro campos, sei
lá, que entraram em operação.. Foram mais, mas, na
média, no ano, é como se fossem quatro campos. No
próximo ano, nós vamos ter cerca de 250 mil novos
barris em atividade, e assim por diante.
Com base nisso, Senador Armando Monteiro, a
que eu quero chamar atenção? É possível prever que,
no próximo ano – a gente previa aí em torno de R$29,5
bilhões, no máximo R$30 bilhões –, vai dar mais de
R$31 bilhões. Vai dar R$31 bilhões, R$31,5 bilhões,
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aproximadamente, aplicando apenas 10% de crescimento. E pode dar mais, como está dando este ano.
Ora, se isso é verdade, nós temos como fazer
a equação desse entendimento na Câmara. Eu sou
sempre pelo entendimento.
Conversei aqui esses dias com o Governador
do Espírito Santo, Casagrande, que esteve aqui. Conversei hoje também aqui com o ex-Governador Paulo
Hartung. Estive tratando com o Senador Dornelles,
com o Senador Crivella, com o Senador Lindbergh,
com a Senadora Ana Rita, com o Senador Ferraço,
que eu acho que é possível, na Câmara, a bancada
do Rio, do Espírito Santo, buscar um entendimento no
sentido de alcançarmos o patamar que foi colocado
na discussão aqui. O Espírito Santo algo em torno de
R$1,6 bilhão, R$1,7 bilhão, que é a previsão de receita para este ano. O Rio de Janeiro, aproximadamente
R$11,5 bilhões, que vai dar em torno de R$13 bilhões.
E, com isso, ainda garantir os cerca de R$8,5 bilhões
do Fundo Especial para todos os Estados e Municípios
e cerca de R$9,5 bilhões da União.
Ou seja, é apenas fazer uma alteração, reduzindo
um pouco mais na parte de royalties e ampliando, aumentando mais na participação especial, que é a parte
maior da receita, tanto dos Municípios, como daqueles
Estados. A partir daí, faz-se aquela tabela em que se
faz uma adequação de longo prazo.
Então, eu quero aqui, com essas palavras, dizer
que temos solução. Eu acredito que é o entendimento que tem que prevalecer, e espero que a gente vote
ainda este ano, Senador Paim.
Eu sei o que é deixar uma matéria como essa
para o ano da eleição. Ela vai a voto. E vai a voto sob
a emoção de um ano eleitoral. Uma eleição de prefeitos em 5.560 e tantos municípios do Brasil, que mexe
com a vida de deputados estaduais e federais, governadores, enﬁm.
Então, eu gostaria que a gente pudesse votar este
ano num clima de mais harmonia, num clima de mais
entendimento. E é este entendimento que eu espero
que possamos encontrar.
Que Deus possa abençoar e que possamos chegar a um acordo: votação e aprovação na Câmara,
voltando para o Senado, para a gente chancelar o
acordo ali ﬁrmado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento-o, Senador Wellington Dias, pelo
seu pronunciamento. V. Exª demonstra que estudou em
profundidade a matéria e foi fundamental para construção do acordo. Mas me permita também cumprimentá-lo, além do pré-sal e dos royalties, pela posição muito
clara em relação à emenda da saúde. Tenho a mesma
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posição que V. Exª. Oxalá consigamos chegar a esse
entendimento, para que o Município, o Estado e a União
deem sua contribuição em percentuais, como apontava nosso querido Governador do Acre, o Senador Tião
Viana! Parabéns a V. Exª!
Passo a palavra, neste momento, como orador
inscrito, ao nobre Senador Armando Monteiro, que
aguardou pacientemente para fazer uso da palavra.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador
Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, solicitei
olicitei hoje a palavra para trazer ao Plenário desta Casa um tema que
julgo de suma importância, que é a agenda das políticas
públicas na área social. No geral, essa é uma discussão
polémica, que muitos restringem invariavelmente à falta
de visão e de generosidade do setor público em proporcionar saúde, educação, segurança pública, previdência
social e políticas de renda de boa qualidade para os
cidadãos, aspirações em grande parte consagradas
como direitos na Constituição de 1988.
É fato que cada uma dessas áreas tem características próprias, exige olhar e foco especíﬁcos, mas é
inquestionável o ponto que as une: a contradição entre
as demandas crescentes da população e as limitações
legais e ﬁnanceiras do setor público. A coletânea de
artigos intitulada Brasil: A nova agenda social, organizada
pelos economistas Edmar Bacha e Simon Schwartzman,
é a prova de que enfoques simplistas são insuﬁcientes
na busca de soluções para essa moderna agenda. Os
autores nos oferecem um diagnóstico preciso dos
problemas, expondo argumentos que são um convite
à reﬂexão.
Também merece análise cuidadosa o recém divulgado censo de 2010, retrato minucioso do novo perﬁl
da sociedade brasileira. O crescimento econômico dos
últimos anos, a melhor distribuição de renda, pessoal e
regional, bem como os programas sociais praticados,
como o Bolsa Família, levaram ao aumento do consumo
dos cidadãos, mas não necessariamente à melhoria
da qualidade de vida da população. Basta avaliar os
resultados pela ótica das condições básicas de infraestrutura – especialmente saneamento –, educação e
saúde à disposição das pessoas.
Do retrato do IBGE, emerge igualmente a realidade de que o País está envelhecendo. Houve inquestionável aumento da população idosa e/ou aposentada,
processo que traz em seu bojo a elevação dos custos
privados e públicos da assistência, enquanto se reduz
um fator de produção, o trabalho. A transformação demográﬁca do Brasil resulta na necessidade de equação de questão social e econômica muito complexa.
Muitas das deﬁciências aqui apontadas são antigas, e é sabido que a correção do processo depende
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de esforço político. Há um passivo de séculos de falta
de instrução e civilidade, e temos aí uma excelente
oportunidade para nossas lideranças no Senado acolherem, de forma produtiva, esse debate. Oposição e
Governo devem trabalhar de forma isenta de paixões.
Caro Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Norberto
Bobbio cunhou, com precisão, que essa é a era dos
direitos, que se soﬁsticam com o amadurecimento das
sociedades. Dar resposta a essas novas demandas é
o dilema posto para todas as nações e, em particular, para o Brasil, que ainda enfrenta velhos dilemas
sociais. Há sinais evidentes de que ainda não demos
conta de nosso passivo social. Não por outra razão, a
Presidente Dilma Rousseff elegeu o combate à miséria
como prioridade. Mesmo ciclos econômicos virtuosos,
como o que permitiu a emergência de uma nova classe média brasileira, trazem, em seu bojo, pressões e
demandas por benefícios ampliados.
E o setor público não pode mais se valer do aumento da arrecadação de impostos para fazer frente
a esse processo. Nossa carga tributária aproxima-se
dos 40% do PIB e é insustentável para o setor produtivo
e demais segmentos sociais.
A sustentação e o atendimento a essas demandas
estão na razão direta da manutenção do crescimento
econômico. Só isso impedirá a estagnação ou o retrocesso na gestão desses setores vitais. E todos sabem
que o aprofundamento da crise global impõe riscos
ao padrão de crescimento de nossa economia nos
próximos anos.
O fato de as políticas sociais serem hoje mais
complexas do que no passado, requerendo conhecimento mais aprofundado e capacidade de gestão maior
do setor público, impõe custos ainda maiores ao processo. Como dizem Bacha e Schwartzman, “administrar
institutos de previdência para uns poucos privilegiados
num país jovem era uma coisa; gerir previdência básica e complementar de forma equitativa para uma
população que rapidamente envelhece é algo totalmente diferente”.
O mesmo raciocínio vale para outras áreas: a redução da mortalidade infantil e o controle de doenças
infecciosas são relativamente mais simples para o
Poder Público do que proporcionar atendimento médico de qualidade à população adulta, além de mais caro.
Não deixo de mencionar o acesso a medicamentos de
última geração e tratamentos especilizados.
Também os problemas de criminalidade e violência têm hoje outra magnitude, especialmente nas
grandes metrópoles, se comparado ao passado. Na
educação, também não é diferente, e a dinâmica das
diﬁculdades é igualmente crescente: garantir ensino médio e formação proﬁssional à altura das necessidades
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de modernização do nosso parque produtivo é bem
diferente do que apenas ter de prover ensino fundamental e assegurar a formação convencional de
professores. Garantir a incorporação de forma efetiva
das pessoas ao mercado de trabalho é tarefa custosa
e desaﬁadora.
Há ainda a dimensão política a considerar. Enfrentar e contrariar interesses estabelecidos não é tarefa
fácil para nenhum dos múltiplos atores envolvidos na
equação das políticas públicas. O Governo Federal é
o principal agente nas áreas de previdência social e
políticas de renda, atuando diretamente na distribuição dos benefícios. Cabem à instância, em princípio,
funções de regulação, monitoramento e avaliação de
resultados, assim como a complementação ﬁnanceira para os entes federativos que dispõem de menos
recursos. Estados e Municípios cuja capacidade técnica e disponibilidade ﬁnanceira variam enormemente
respondem pelas áreas de educação básica, saúde e
segurança.
A participação do setor privado se dá de diferentes formas. No passado, considerando as áreas
de saúde e educação, o vínculo se dava por meio de
instituições de caridade sem ﬁns lucrativos, como as
Santas Casas e as escolas e universidades comunitárias ou católicas. Hoje, empresas nacionais e estrangeiras enxergam múltiplas oportunidades de negócios
nessa nova agenda. A previdência social tem tradição
de associações mútuas de pecúlio, substituídas, no
presente, em grande parte, pela previdência complementar proporcionada pelo setor ﬁnanceiro ou pelos
fundos de pensão.
Mesmo no caso de políticas diretas de transferência de renda, que não são da alçada do setor privado,
a contribuição se dá por meio das obrigações criadas
pelo salário mínimo e os encargos trabalhistas. O setor
privado traz para as políticas públicas recursos, capacidade gerencial e ﬂexibilidade que, muitas vezes, não
se encontram no setor público.
Sr. Presidente, nosso debate deve se dar a partir
de foco estratégico.
O Brasil precisa trabalhar para que a agenda social seja simultaneamente equânime, de modo a privilegiar o acesso dos mais pobres à seguridade social,
e realista, ao reconhecer a restrição orçamentária. E
não paramos por aqui. O processo necessita também
de eﬁcácia, para lidar com a complexidade das tarefas
à frente, não esquecendo a premência de uma gestão
responsável e consequente dos recursos públicos.
O indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 1998, notabilizou-se pela diferenciação entre os
conceitos de igualdade e equidade. Como intelectual,
sempre se debruçou sobre a qualidade do capital hu-
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mano e social, tendo como parâmetro as escolhas
públicas e a liberdade econômica. Ele considera a
igualdade como um valor moral, e a equidade, questão
de justiça. A primeira seria um conceito abstrato e impossível de se materializar satisfatoriamente para todos. Já a justiça social busca corrigir desigualdades,
que podem ser evitadas na distribuição das capacidades
básicas, que são de responsabilidade social ou coletiva.
A justiça distributiva é o princípio do qual se vale Amartya para separar as desigualdades das iniquidades.
Essa é a questão-chave sobre a qual devemos nos
debruçar e que deve ser o cerne na discussão da nova
agenda social.
O Estado só promove a equidade quando trata
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Mas,
ao dar acesso igualitário a todos – seja em saúde, educação ou qualquer outro direito social básico –, o Estado acaba privilegiando os chamados “mais iguais”, ou
seja, aqueles que conseguem o maior e melhor acesso
aos serviços públicos ofertados – no geral, cidadão das
regiões mais abastadas, das grandes metrópoles, que naturalmente já tem acesso a serviços de maior qualidade
e de mais larga oferta.
A Constituição de 1988 instituiu o acesso igualitário às ações e serviços de saúde. O termo “equidade”
só aparece no art. 195, quando se refere à origem dos
recursos da seguridade social, mas não há menção,
por exemplo, quando se fala na prestação de serviços
pelo SUS.
Ao mesmo tempo, o art. 194 faz referência à
seletividade dos benefícios e serviços da seguridade
social em prol dos mais pobres.
Como a saúde faz parte da seguridade social,
pode-se interpretar que a seletividade se aplicaria a
todos os setores que a Constituição considera sob o
conceito de seguridade social (saúde, previdência e
assistência). Esse é o raciocínio do economista André
Medici, especialista no tema e um dos articulistas do
livro de Bacha e Schwartzman. Para ele, a aplicação prática da seletividade parece estar no acesso aos benefícios
assistenciais em que efetivamente existem condições
de mérito especíﬁcas para receber o benefício, como
ausência de renda, invalidez ou idade.
Medici considera que, para os indivíduos, a saúde
é um estoque, ou seja, a soma do patrimônio genético
e da história de vida, que gera diferentes necessidades.
Mas, sob a ótica dos serviços, é um ﬂuxo. Ele conclui
que indivíduos com o mesmo perﬁl socioeconômico
deveriam ser atendidos igualmente, como define o
conceito de equidade horizontal. Mas indivíduos com
diferentes perﬁs devem ter acesso diferencial, dado que
os mais pobres, como deﬁne o conceito de equidade
vertical, necessitariam mais. Assim, o ﬁnanciamento pú-
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blico à saúde seria distribuído a cada um segundo suas
necessidades e de cada um segundo suas capacidades.
É esse também o conceito sob o qual economistas
liberais, como Milton Friedman, formularam a hipótese
do imposto de renda negativo, base dos programas de
transferência de renda, como o Bolsa Família. Como o
mérito de receber uma transferência do governo deve
estar associado à carência familiar e o acesso a um
mínimo existencial, também em saúde o mérito de ter
acesso universal e gratuito deveria estar associado à
não cobertura da família por outros programas de saúde, como aqueles ofertados pela saúde suplementar.
Nos últimos anos, a expansão dos programas de
atenção básica, baseada nos princípios de igualdade,
não foi suﬁciente para alcançar todos os pobres. Uma
melhor articulação entre o SUS e o sistema de saúde
suplementar seria condição primeira para aumentar a
oferta, a ﬁm de evitar duplicações e direcionar os recursos do SUS para quem mais precisa, como conclui
o economista já referido.
Sr. Presidente, caros
aros companheiros, não vou neste momento me deter na avaliação profunda da nossa
área da saúde ou mesmo na de educação. São muitos
os aspectos a considerar, para tecer um quadro preciso do universo de problemas que afetam essas áreas.
Mas não poderia deixar de considerar, para encerrar, a rápida mudança do nosso padrão demográﬁco, revelada pelo Censo, e que muda para um perﬁl
de país desenvolvido, muito embora o Brasil ainda
ostente renda per capita considerada baixa para as
nações de Primeiro Mundo. Essa transformação tem
inevitável impacto sobre nossa economia e as escolhas no campo social.
Nosso desaﬁo para alcançar a prosperidade e o
progresso social será encontrar meios de fazer a renda per capita crescer simultaneamente ao aumento
da razão de dependência, isso é o peso da população
considerada inativa sobre a parcela ativa.
O ritmo mais lento de crescimento populacional
reduz o aumento da demanda por bens e serviços básicos, criando oportunidade de melhoria da qualidade de
vida e preservação do meio ambiente. Mas tal processo impacta o crescimento econômico. Jorge Arbache,
assessor da Pesidência do BNDES, abordou a questão
em recente artigo no Valor Econômico. O economista
mostra que o primeiro impacto é de ordem ﬁscal, uma
vez que o crescimento do segmento idoso da população
implica aumento das despesas com aposentadorias,
pensões e gastos com saúde, pressionando a carga
tributária e a capacidade de investimento do governo.
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Sabemos dos riscos desse processo, considerando que a previdência já opera com elevados e
crescentes déﬁcits. A combinação de baixa idade média da aposentadoria por tempo de contribuição com
crescimento da expectativa de vida torna a equação
ﬁscal ainda mais complexa.
Um segundo desaﬁo seria o da poupança. O envelhecimento da população tende a ser acompanhado
por crescimento mais lento da taxa de poupança, já
que se poupa mais durante a vida produtiva e menos
na idade inativa. É preciso lembrar que o aumento
da razão de dependência vai requerer mais recursos
para a previdência, saúde e programas de atenção
aos idosos, o que, por sua vez, requer aumento da
taxa de poupança.
Há ainda um terceiro aspecto relacionado ao
processo da rápida desaceleração da taxa de crescimento do número de pessoas em idade para trabalhar,
observada desde o início da década de 2000. Embora
a quantidade de pessoas que ingressam hoje no
mercado esteja em ascensão, esse movimento tem
crescido em ritmo mais lento. Projeções apontam que
esse total crescerá até 2020, e diminuirá em seguida.
Esse fenômeno está por trás da crescente escassez de
força de trabalho. A insuﬁciência de mão de obra, mesmo a pouco qualiﬁcada, já é uma realidade e tem contribuído para inibir investimentos. No presente, com o
aumento da atividade econômica, o processo ajuda a
explicar o aumento do salário real do setor privado e a
queda do desemprego.
Mas o Censo apontou uma janela demográﬁca de
oportunidade. As informações sobre a evolução são
ricas o suﬁciente para estimular providências imediatas
com vistas a começar a adequar o País à nova realidade.
A rápida mudança populacional expõe o risco de
o Brasil evelhecer, meu caro Senador Paulo Paim,
antes de enriquecer, perdendo o melhor momento
para atingir o nível de desenvolvimento econômico e social próximo à média dos países europeus.
Mas ainda não estamos nessa situação.
Temos chance de acelerar o crescimento.
Mas os dados do Censo indicam que vai encurtar
o tempo disponível para isso. A população tende
a estagnar por volta de 2040. O País despenderá
menos então em novas escolas e infraestruturas
voltadas ao atendimento da infância, mas terá que
se dedicar mais aos idodos e às aposentadorias
pagas por mais tempo e à área de saúde.
Para concluir, Sr. Presidente. É preciso, portanto, acelerar o passo para fazer bom proveito desse
ato demográﬁco favorável. E os problemas não são
poucos: um sexto dos jovens entre 15 e 17 anos, não
está na escola; a velocidade da expansão da rede de
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esgoto diminuiu na década que passou; o número de
mortes violentas de homens jovens (20 a 24 anos) é o
quádruplo do registrado entre mulheres, entre outros
indicadores, que evidenciam enorme custo humano
e desperdício de recursos e de potencial de desenvolvimento.
Reverter esse quadro exige disciplina, competência e uma certa dose de ousadia, explorando novos
ângulos e tendo o olhar mais focado e estratégico para
os nossos velhos dilemas. Diria que devemos iniciar
uma verdadeira revolução para o enfrentamento dessa agenda social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Armando Monteiro, que fez
um belo pronunciamento sobre a responsabilidade –
permita que eu sintetize dessa forma – da nossa importante agenda social e que foi acompanhado aqui,
eu diria com muita atenção, pelo Deputado, também
de Pernambuco, Bruno Rodrigues. Seja bem-vindo à
Casa, Deputado Bruno Rodrigues.
Assim, com esse pronunciamento, nós encerramos a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2011
(nº 206/2003, na Casa de origem, do Deputado Roberto Magalhães), que revoga a alínea f do art. 482
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
a ﬁm de excluir a embriaguez habitual ou em serviço
como causa para a rescisão do contrato de trabalho
pelo empregador.
Tendo sido aprovada terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, com substitutivo, a matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2003,
do Senador Marcelo Crivella, que acrescenta parágrafo ao artigo 166 e altera a redação dos artigos 167 e
193, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que
dispõe sobre as medidas de segurança e de proteção
individual contra os riscos de acidentes do trabalho, e
dá outras providências.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto vai à Câmara
dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2010, de iniciativa
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional), para facultar a
portadores de diploma de curso superior não titulados
em nível de pós-graduação o acesso ao magistério
na educação superior, nas condições que especiﬁca.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores
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Parlamentares que está convocada sessão conjunta
do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 1°
de dezembro do corrente, quinta-feira, às doze horas,
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação das seguintes matérias: Projetos de Lei
do Congresso Nacional nºs: 8, 14, 15, 19, 23, 26, 32,
33, 35, 43, 46, 48 e 52, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 448,
449 e 478, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara
dos Deputados, comunicando o envio à sanção dos
Projetos de Lei do Senado nºs 277 e 434, de 2008; e
172, de 1999, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 708, DE 2011
Dispõe sobre responsabilidade civil
do Estado
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas sobre a responsabilidade civil do Estado nos casos de danos a
terceiros, oriundos de ações ou omissões, de falta do
serviço ou de fatos do serviço, da obra ou da coisa,
imputados às pessoas jurídicas de direito público, às
de direito privado prestadoras de serviços públicos e
aos respectivos agentes.
§ 1°. Os preceitos desta Lei se aplicam à União,
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às
respectivas autarquias e fundações públicas; às empresas públicas e às sociedades de economia mista
e suas subsidiárias, prestadoras de serviços públicos;
às concessionárias, permissionárias e autorizadas de
serviços públicos e a todas as pessoas privadas que,
sob qualquer título, prestem serviços públicos.
§ 2º. As concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços públicos e outras pessoas privadas
que, sob qualquer título, prestem serviços públicos,
regem-se pelos preceitos desta Lei, quando os fatos
geradores da responsabilidade se relacionarem com
os serviços públicos que desempenham.
§ 3°. As empresas públicas e sociedades de
economia mista, e suas subsidiárias, que explorem
atividade econômica de produção ou comercialização
de bens ou de prestação de serviços, sujeitam-se ao
regime próprio das empresas privadas, no tocante às
obrigações decorrentes da responsabilidade civil.
§ 4º. Os preceitos desta Lei aplicam-se aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União
e dos Estados e às Câmaras Municipais, quando no
desempenho de função administrativa, observados os
capítulos VIII e X desta Lei, bem como aos Tribunais
e Conselhos de Contas e ao Ministério Público, como
previsto nos capítulos IX e XI.
§ 5°. As normas desta Lei estendem-se aos atos
praticados pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, no que couber.
§ 6°. Aplicam-se, também, os preceitos desta Lei
às atividades notariais e de registro, casos em que a
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responsabilidade é solidária entre o Poder Público e
os delegados desses serviços.
Art. 2°. As pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos casos
de dolo ou culpa.
Art. 3°. Para os ﬁns desta Lei considera-se:
I – ação – a atuação mediante atos jurídicos,
medidas e operações materiais;
II – omissão – a inércia, a falta ou insuﬁciência
de atos jurídicos, de medidas ou de operações materiais, a ausência de atuação adequada em situação
de risco, o descumprimento de dever imposto pelo
ordenamento jurídico;
III– falta do serviço – o não-funcionamento ou o
funcionamento insuﬁciente, inadequado, tardio ou lento;
IV – fato da coisa – evento em que o dano ocorre
por falha ou defeito em equipamentos, máquinas, objetos ou bens em geral, pertencentes ou sob os cuidados
das pessoas jurídicas responsáveis; ou pela existência de uma situação de risco, sem a necessidade de
identiﬁcação do causador do dano;
V – fato do serviço – todo evento, objetivamente
lesivo e para cuja caracterização se exige, tão-somente,
o nexo de causalidade com o dano;
VI – fato da obra – quaisquer fatos ou faltas referenciados à obra ou serviço, sob regime de execução
direta ou indireta;
VII – agente – quem atua para as pessoas jurídicas públicas e para as pessoas privadas prestadoras de serviço público, a qualquer título, mesmo sem
vínculo funcional ou de modo temporário ou eventual;
VIII – serviço público – toda atividade pública,
executada diretamente ou mediante concessão, permissão, autorização, ou a outro título.
CAPÍTULO II
Dos Pressupostos Essenciais da
Responsabilidade
Art. 4°. A responsabilização civil das pessoas
jurídicas públicas ou das pessoas jurídicas privadas
prestadoras de serviços públicos exige os seguintes
pressupostos:
I – existência do dano e do nexo causal;
II – estar o agente no exercício efetivo ou aparente de suas funções ou delas prevalecer-se, embora
fora do horário de trabalho;
III – ausência de causa excludente de responsabilidade, na forma do Capítulo V desta Lei.
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CAPÍTULO III
Do Dano
Art. 5°. O dano há de ser real e certo, com decorrências imediatas ou supervenientes.
§ 1 ° – O dano poderá ter consequências individualizadas, coletivas ou difusas.
§ 2° – Na caracterização da responsabilidade
admitem-se as consequências diretas do dano em relação à vítima, assim como ao cônjuge, companheiro,
pais, ﬁlhos ou dependentes.
CAPÍTULO IV
Do Nexo de Causalidade
Art. 6°. Para conﬁgurar-se a responsabilidade
deve ﬁcar comprovada a existência de vínculo entre o
dano e a ação ou omissão ou falta do serviço, e fatos
do serviço, da obra ou da coisa.
CAPÍTULO V
Das Causas Excludentes ou Limitativas
Art. 7°. São causas excludentes da responsabilidade a força maior, o caso fortuito, o fato de terceiro
e a culpa exclusiva da vítima.
Parágrafo único – Se as ações ou omissões da
pessoa jurídica, as faltas de serviço ou os fatos do
serviço, da obra e da coisa, concorrerem com a força maior, do caso fortuito ou do fato de terceiro, bem
como na hipótese de culpa da vítima, haverá responsabilidade proporcional.
Art. 8°. Se o dano for provocado por uma pluralidade de causas, todas deverão ser proporcionalmente
consideradas na determinação do valor do ressarcimento.
CAPÍTULO VI
Do Direito de Regresso
Art. 9°. A responsabilização dos agentes será, em
qualquer caso, efetivada regressivamente.
§ 1°. Identiﬁcado o agente causador do dano, e
apurado seu dolo ou culpa, impõe-se o ajuizamento
da ação de regresso.
§ 2°. A obrigação de reparar o dano estende-se
aos sucessores e contra eles será executada, até o
limite do valor da herança recebida.
Art. 10. Nos casos de condenação, transitada em
julgado, de pessoa jurídica pública, ao ressarcimento
de danos, o fato deverá ser comunicado ao Advogado
Geral, ou Procurador Geral ou autoridade equivalente,
no prazo de 15 (quinze) dias, pelo órgão encarregado
de oﬁciar no feito, sob pena de responsabilidade.
§ 1°. Recebida a comunicação, o Advogado Geral,
o Procurador Geral da União, os Procuradores Regionais da União, os Procuradores Chefes da União nos
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Estados, o Procurador Geral do Estado, o Procurador
Geral do Município ou autoridades equivalentes determinarão as providências necessárias para o exercício
do direito de regresso.
§ 2°. As autoridades arroladas neste artigo poderão determinar, de oﬁcio, a instauração de processo
administrativo para identiﬁcar o agente causador do
dano e apurar seu dolo ou culpa, ainda que não iniciada ou não encerrada a ação judicial intentada pela
vítima ou demais legitimados e nos casos de processo
administrativo de reparação de dano.
§ 3° – A identiﬁcação do agente causador do dano
e a apuração de seu dolo ou culpa serão efetuadas
mediante processo administrativo.
Art. 11. Identiﬁcada a ocorrência do dolo ou culpa na conduta do agente, este será intimado para, no
prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos
o valor total da indenização paga pelo poder estatal,
atualizado monetariamente.
§ 1°. Vencido o prazo ﬁxado no caput, sem o pagamento, será proposta, no prazo de 30 (trinta) dias,
a respectiva ação judicial regressiva.
§ 2°. O agente poderá autorizar o desconto mensal em folha de pagamento, de parcela da remuneração recebida, para pagamento do débito com o erário,
respeitados os limites ﬁxados na legislação.
§ 3°. A exoneração, demissão, dispensa, rescisão
contratual, cassação de aposentadoria ou qualquer outra situação que impeça o desconto, obrigará o agente
a quitar o débito em 60 (sessenta) dias, sob pena de
inscrição em dívida ativa.
Art. 12. As pessoas privadas, prestadoras de serviços públicos, adotarão os procedimentos previstos
nos artigos. 10 e 11, no que couber.
Art. 13. A condenação criminal do agente, transitada em julgado, pelo mesmo fato causador do dano
reparado, acarreta sua obrigação de ressarcir, não se
questionando mais sobre a existência do fato, a autoria, o dolo ou a culpa.
Parágrafo único – Aplica-se à responsabilidade
civil do Estado o disposto nos arts. 63 e 64, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal, observado o prescrito no art. 9° desta Lei.
Art. 14. A absolvição criminal, do agente, transitada em julgado, pelo mesmo fato causador do dano,
que negue a inexistência do fato ou da autoria, afasta
o exercício do direito de regresso.
§ 1°. A sentença criminal, transitada em julgado,
que declare ter sido o ato do agente praticado em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal
ou no exercício regular de direito, também exclui o
exercício do direito de regresso.
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§ 2º. Não será excluído o direito de regresso contra o agente, quando a decisão, no juízo penal:
I – ordenar o arquivamento do inquérito ou de peças de informação, por insuﬁciência de prova quanto à
existência da infração penal ou sua autoria;
II – absolver o réu por não haver prova da existência do fato;
III – absolver o réu por não existir prova suﬁciente
para a condenação;
IV – declarar extinta a punibilidade;
V – declarar que o fato imputado não é deﬁnido
como infração penal.
CAPÍTULO VII
Do Ressarcimento Administrativo do Dano
Art. 15. Sem prejuízo da propositura da ação
própria junto ao Poder Judiciário, a vítima e outros legitimados poderão pleitear administrativamente, das
pessoas jurídicas responsáveis, a reparação dos danos, observadas as seguintes normas:
I – o requerimento será protocolado junto aos
órgãos arrolados no inciso IV deste artigo;
II – a partir da data do protocolo do requerimento,
ﬁca suspenso o prazo de prescrição da ação de reparação de danos, até decisão ﬁnal;
III – o requerimento conterá o nome, a qualiﬁcação, o domicílio e o endereço do requerente, os fundamentos de fato e de direito do pedido, as provas e
o valor da indenização pretendida;
IV – a decisão do requerimento caberá a uma
comissão, que funcionará junto à Advocacia Geral da
União, às Procuradorias Gerais dos Estados, às Procuradorias Gerais dos Municípios ou órgãos equivalentes,
com recurso ao respectivo titular do órgão, no prazo
de 10 (dez) dias, contado da ciência pelo interessado;
V – concordando, o requerente, com o valor da
indenização, o pagamento será efetuado em ordem
própria, no primeiro semestre do exercício seguinte.
CAPÍTULO VIII
Da Responsabilidade do Estado por
Atos Legislativos
Art. 16. O Estado responderá por danos causados pela incidência ou aplicação de dispositivo cuja inconstitucionalidade for declarada pelo Poder Judiciário.
CAPÍTULO IX
Da Responsabilidade Civil do Estado pela Atuação dos Tribunais ou Conselhos De Contas
Art. 17. Pelos danos consequentes ao exercício,
pelos Tribunais e Conselhos de Contas, de sua competência constitucional de controle externo, o Estado
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é civilmente responsável, quando o Ministro ou Conselheiro agir com dolo ou fraude, assegurado o direito
de regresso.
Parágrafo único – Se se tratar de exercício de função administrativa, à responsabilidade civil do Estado,
pela atuação dos Tribunais e Conselhos de Contas,
aplicar-se-á o regime geral previsto nesta Lei.
CAPÍTULO X
Da Responsabilidade Civil. Do Estado quanto ao
Exercício da Função Jurisdicional
Art. 18. O Estado indenizará o condenado por
erro judiciário e aquele que ﬁcar preso além do tempo
ﬁxado na sentença.
Parágrafo único. A indenização não será devida,
se o erro ou a injustiça da condenação decorrer de ato
ou falta imputável ao próprio interessado, como a conﬁssão ou a ocultação de prova em seu poder.
Art. 19. O Estado responde pelos danos causados por dolo ou fraude do julgador, sem prejuízo do
direito de regresso.
Parágrafo único. Enquanto não se esgotarem
previamente os recursos previstos no ordenamento
processual, descabe a caracterização de dano oriundo
da função jurisdicional.
CAPÍTULO XI
Da Responsabilidade do Estado em Decorrência
do Exercício das Funções Institucionais do
Ministério Público
Art. 20. As disposições desta Lei aplicam-se aos
órgãos do Ministério Público, quando no desempenho
de função administrativa.
Art. 21. Sem prejuízo do direito de regresso, responde o Estado pelos danos decorrentes do exercício,
pelo Ministério Público, de suas funções institucionais,
quando os seus membros procederem com dolo ou
fraude, ou ﬁzerem uso indevido das informações e
documentos que obtiverem, inclusive nas hipóteses
legais de sigilo.
CAPÍTULO XII
Da Prescrição
Art. 22. Prescreve em cinco anos a ação de responsabilidade civil do Estado, nos termos desta Lei.
§ 1°. O termo inicial do prazo prescricional é a
data em que se conﬁgurar a lesão ou aquela em que o
legitimado para agir tiver conhecimento de quem seja o
responsável, prevalecendo o fato que ocorrer por último.
§ 2°. Proposta ação penal em face do agente,
interrompe-se o prazo de prescrição.
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CAPÍTULO XIII
Das Disposições Finais
Art. 23. Os casos especíﬁcos de responsabilidade
civil do Estado continuarão a reger-se pela legislação
própria, aplicando-se subsidiariamente os preceitos
desta Lei.
Art. 24. Os débitos correspondentes a indenizações decorrentes de decisões da responsabilização civil
do Estado têm natureza alimentar e de dívida de valor.
§ 1°. A sentença que ﬁxar a indenização terá caráter mandamental no tocante à obtenção de recursos
necessários à produção de capital correspondente aos
débitos vincendos ou ao início do pagamento mensal
destes, inclusive em consignação na folha de pagamento do devedor, tendo o prazo de 30 (trinta) dias
para seu cumprimento.
§ 2°. Em se tratando de execução da Fazenda
Pública, os precatórios correspondentes ao pagamento
dos débitos serão pagos na ordem daqueles referentes
aos débitos de natureza alimentar.
§ 3º. Para os ﬁns do § 3° do artigo 100 da Constituição Federal, são tidos como de pequeno valor os
débitos vencidos relativos às indenizações por responsabilidade civil do Estado de até 100 (cem) salários
mínimos, por autor.
§ 4º. No caso do parágrafo anterior, cada exequente poderá optar pelo pagamento, no prazo ﬁxado
pelo § 1 ° deste artigo, sem necessidade de expedição
de precatório.
§ 5°. A opção de que trata o parágrafo anterior
importa a renúncia do eventual restante de créditos
porventura existentes em virtude do mesmo processo,
implicando o pagamento, na forma prevista no referido
parágrafo, em quitação total dos respectivos valores,
determinando a extinção do processo.
§ 6°. Os recursos interpostos e os embargos opostos pelo devedor serão recebidos sem efeito suspensivo.
§ 7º. Poderá ser atribuído efeito suspensivo nos
casos em que o valor dos débitos seja superior ao ﬁxado no §3°, desde que haja fundado receito de dano
irreparável ou de difícil reparação ou ﬁque caracterizado
o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu.
§ 8º. Às ações de responsabilização civil intentadas contra a União aplica-se o disposto no art. 109, §
2°, da Constituição Federal, e aquelas ajuizadas contra
as demais pessoas enumeradas no art. 1° desta Lei
poderão ser aforadas na comarca em que for domiciliado o autor; naquela onde houver ocorrido o ato ou
fato que originou a demanda, ou, ainda conforme o réu,
na Capital do Estado, no Distrito Federal, na sede do
Município ou das autarquias e das pessoas privadas
prestadoras de serviços públicos.
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Art. 25. Aplica-se a responsabilidade solidária
entre o Estado e os diferentes co-responsáveis, nas
hipóteses de pluralidade de causas e de fato da obra.
Art. 26. Não prevalecem limites legais de indenização para a responsabilidade civil do Estado.
Art. 27. É facultativa a denunciação da lide nas
ações de que trata esta Lei.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente proposição é fruto de uma Comissão instituída no âmbito do Ministério da Justiça e
da Advocacia Geral da União, no ano de 2002, sob
a presidência do ilustre e saudoso jurista Caio Tácito. Trata-se de tema da mais alta relevância: como os
cidadãos podem obter, com celeridade, reparações
em face de danos causados pelos agentes estatais. A
jurisprudência brasileira vem consolidando diretrizes
acerca das principais controvérsias que cercam a temática, mas isso não dispensa, ao contrário exige, a
emissão pelo Poder Legislativo de um marco normativo
claro e seguro para regrar a relação entre o Estado e
os administrados.
A apresentação desta proposição me foi sugerida
pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, digno Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
Para ser ﬁel aos trabalhos da Comissão, optei
por não alterá-lo e deixar ao processo legislativo alguns aperfeiçoamentos que certamente advirão da
colaboração dos nobres parlamentares.
Do mesmo modo, como Justiﬁcação, transcrevo
o expediente encaminhado pelos membros da Comissão, ao término dos trabalhos.
Cuida-se de registro histórico e de justa homenagem aos juristas que se dedicaram ao assunto com
espírito cívico e elevada qualidade técnica.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2002.
Excelentíssimo Senhor
Dr. José Bonifácio de Andrade e Silva
M. D. Advogado Geral da União
Na qualidade de presidente da Comissão constituída pela Portaria Conjunta n° 8,
de 22-02-02, subscrita por Vossa Excelência
e o Senhor Ministro da Justiça, incumbida da
realização de estudos sobre o tema da responsabilidade civil do Estado e da elaboração
de anteprojeto de lei a respeito, tenho a honra
de apresentar a Vossa Excelência o produto
de nosso trabalho.
O anteprojeto ora apresentado pretende
conﬁgurar um marco no Direito Pátrio pela ordenação que oferece, propiciando conhecimento
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imediato do assunto. a toda a sociedade, aos
agentes públicos e aos advogados.
A necessidade de conferir tratamento sistematizado à responsabilidade civil do
Estado inspirou a criação da Comissão, sob
nossa presidência e integrada pelos especialistas, Odete Medauar, Carlos Alberto Menezes
Direito, Sérgio de Andréa Ferreira, Ivete Lund
Viegas, João Francisco Aguiar Drumond, Thereza Helena de Miranda Lima e Yussef Cahali.
Desenvolvida em sucessivas reuniões
e mediante pesquisa legislativa, doutrinária e
jurisprudencial, relativamente ao Direito Nacional e Comparado, a atividade da Comissão,
com base nas primeiras deﬁnições do plenário,
consolidou-se em texto elaborado pela Professora Odete Medauar escolhida por seus pares,
para as funções de Relatora.
Esclareça-se que o professor Yussef
Cahali não pôde participar dos trabalhos e
a Doutora Thereza Helena de Miranda Lima
somente pôde comparecer à reunião inicial,
ambos por motivos pessoais.
A Comissão adotou a orientação de formular a proposta de um anteprojeto de lei que
contempla o regime geral sobre a responsabilidade civil do Estado, objetivando sistematizar
o assunto e consolidar os tópicos doutrinária
e jurisprudencialmente assentes, bem como
aduzindo elementos conducentes à solução
justa e à efetividade da responsabilização.
Nesta moldura, mantém-se a legislação que
dispõe sobre os casos especíﬁcos sem prejuízo da aplicação subsidiária da lei geral (art.
23), excluindo-se, apenas, as
limitações impostas, ope legis, ao valor
indenizatório (art. 26).
Submisso ao preceito do § 6º do art. 37
da Constituição Federal, o Anteprojeto o reproduz em seu art. 2°, adotando a responsabilidade por causas especíﬁcas, bem como pelo fato
do serviço, para cuja caracterização se exige
tão-somente, o nexo de causalidade entre o
evento e o dano (arts. 7°. n. V. 4°. n. 1 e 6°).
Entendeu-se pertinente que se enumerassem (art. 1º) e deﬁnissem (art. 2°. I a VI) especiﬁcidades, como o fato da coisa e da obra;
e se realçasse a hipótese de falta do serviço,
conﬁgurada pelo não-funcionamento deste ou
por sua insuﬁciência, inadequação, tardança
ou lentidão, explicitando-se, ademais, que a
responsabilidade abrange ações e omissões
especialmente deﬁnidas.
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Por outro lado, na esteira do entendimento da doutrina e da Justiça a que aderiu
a Comissão, o anteprojeto não faz distinção
entre responsabilidade por ilícito absoluto e
por ilícito relativo.
Trata, também, o anteprojeto, das causas
excludentes ou limitativas da responsabilidade:
excludentes nos casos de ruptura da cadeia
causal imputável ao Estado; e limitativas nos
de concorrência com ela daquelas causas
(Capítulo V).
Explicitou-se, ainda, que, em todas as
hipóteses de pluralidade de causas, haverá
proporcionalidade na responsabilização e, consequentemente, no valor do ressarcimento; e
solidariedade entre os co-responsáveis (arts.
7º, p. único, 8º e 25).
Fiel à moldura constitucional, o documento engloba, na locução “responsabilidade
civil do Estado”, a das pessoas político-federativas; das pessoas administrativas, públicas
e privadas; e a das pessoas do setor privado
que, a qualquer título, prestem serviços públicos (art. 1º, § 1º).
No tocante às empresas públicas e às
sociedades de economia mista e respectivas
subsidiárias, excluíram-se, do elenco de destinatárias das regras projetadas (art. 1º, §3º),
aquelas a que se dirige o § 1º, do art. 173 da
CF, cujo inciso II as submete ao regime jurídico
próprio das empresas privadas no concernente
às obrigações civis.
Quanto às pessoas privadas (físicas e
jurídicas), sua responsabilização, nos moldes
do anteprojeto, se dá no pertinente aos fatos
relacionados com os serviços públicos de que
sejam prestadoras (art. 1°, § 2°).
Dá-se, por sua vez, ao conceito de serviço público (art. 3º, VIII) abrangência que
engloba toda atividade pública, seja ela desenvolvida por execução direta ou indireta e
a qualquer título.
Cuidado especial foi dispensado à incidência, das normas propostas, sobre a atuação
dos Poderes Legislativo e Judiciário; dos Tribunais e Conselhos de Contas e do Ministério
Público (arts. 1°, §§ 4° e 5°, e Capítulos VII a
XI), distinguindo-se entre a respectiva atividade administrativa, à qual o regime geral do
anteprojeto se aplica por inteiro, e a respectiva função institucional, a que foram dedicados
dispositivos especíﬁcos, com as quais buscou-se preservar a autonomia em seu exercício.
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Preceitos próprios foram dedicados à
atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 1º, § 6°) e aos serviços notariais
e de registro (§ 7°).
Do agente, a que se deu caracterização
compreensiva, e de sua responsabilização, cuidam
várias disposições (arts. 1°, 2°, VII; 4°, II; e arts. 17,
19 e parágrafo único, e 21), com pormenorização
do exercício de regresso da pessoa responsabilizada, em face do culpado (Capítulo VI).
Tema intensamente debatido no seio
da Comissão foi o da pertinência ou não da
denunciação da lide nos processos judiciais
de responsabilização civil do Estado, tendo
prevalecido a solução, jurisprudencialmente
prestigiada, da sua facultatividade (art. 27).
O anteprojeto oferece, como aspecto de
particular relevo, o da agilização no pagamento das indenizações, com o que se atende ao
princípio da moralidade pública.
Para tanto, institucionalizou-se procedimento administrativo para, de forma célere, e
visando a contribuir para a desobstrução da
instância judiciária, poderem obter, vítima e
demais legitimados, a reparação do dano no
âmbito extrajudicial (Capítulo VII).
Outrossim, o art. 25 e seus parágrafos,
do anteprojeto valem-se de mecanismos processuais, objetivando ensejar a real efetividade
das condições judiciais, no caso de responsabilização civil do Estado.
Expressando o caráter alimentar e de
dívida de valor dos débitos das indenizações
– com todas as correspondentes conseqüências – o texto projetado explicita a mandamentalidade da sentença que as ﬁxa, no tocante
as prestações vincendas; dinamiza os procedimentos de precatórios para a execução da
porção condenatória da decisão, referente às
prestações vencidas, e os dispensa, nos casos
de pagamento de até cem salários mínimos por
autor. Facilita a execução provisória, afastando a suspensividade de recursos e embargos
e propicia alternativas benéﬁcas para o autor,
no tocante ao foro competente para o ajuizamento da demanda de responsabilização civil.
Estes, em linhas gerais, os principais
aspectos do anteprojeto que ora submeto a
Vossa Excelência, em nome da Comissão,
permitindo-se salientar que foi adotado o modelo de um diploma sóbrio, que atendendo à
essencialidade dos pontos fundamentais na
matéria, não inviabilize sua evolução, mercê
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da imprescindível contribuição doutrinária e
jurisprudencial (art. 24, § 8°).
Na expectativa de ter a Comissão cumprido, a contento, a superior missão que lhe
foi conﬁada, apresento a Vossa Excelência os
protestos de alta consideração e apreço, – Caio
Tácito, Presidente da Comissão.
É esta a proposição que ofereço ao Congresso
Nacional, solicitando o apoio dos eminentes pares.
Sala de Sessões, – Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas
Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios
e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este ﬁm. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
....................................................................................
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente
à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações deﬁnidas em leis como de pequeno
valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
....................................................................................
Art. 109. Aos juízes federais compete processar
e julgar:
....................................................................................
§ 2º – As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato
ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.
....................................................................................
DECRETO-LEI
Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941.
Código de Processo Penal.
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Ação Civil
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo
cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido,
seu representante legal ou seus herdeiros.
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Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo
valor ﬁxado nos termos do inciso IV do caput do art.
387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a
apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela
Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser
proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se
for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei nº 5.970,
de 1973)
Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz
da ação civil poderá suspender o curso desta, até o
julgamento deﬁnitivo daquela.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI Nº 709, de 2011.
Institui a compensação de créditos e
débitos de qualquer natureza das Fazendas
Públicas, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo instituir a compensação de créditos e débitos de qualquer natureza
das Fazendas Públicas.
Art. 2° Todos os créditos das fazendas públicas de
natureza tributária, ou não, inscritos ou não na Dívida
Ativa da União, parcelados ou não pelo contribuinte,
ﬁcam abrangidos por esta Lei
Art. 3º. A compensação dar-se-á pelo encontro de
contas entre créditos regularmente constituídos pela
fazenda pública, assim reconhecidos pelo devedor, e
os haveres do devedor, assim reconhecidos pela Fazenda Pública, podendo ser realizada pela via administrativa ou judicial.
Art. 4º Quando se tratar de crédito de pequeno
valor ou de natureza alimentar, poderá ser requerida
a compensação extrajudicial pelo contribuinte, que se
processará, obrigatoriamente, no prazo máximo de
30 dias.
Parágrafo único. O requerimento de homologação
administrativa da compensação na forma do caput, só
importará conﬁssão de dívida no caso de aceite, e o
indeferimento do pedido não obstará a compensação
judicial.
Art. 5º A compensação extrajudicial por iniciativa
da União só se efetivará mediante concordância prévia por ato expresso inequívoco do contribuinte, sob
pena de multa correspondente a cem por cento do
valor indevidamente compensado, revertido em favor
do contribuinte.
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Art. 6º No momento do pagamento efetivo dos
créditos em precatórios, independentemente de regulamentação, dele deverá ser abatido, a título de compensação, mediante concordância do contribuinte devedor
da fazenda pública, valor correspondente aos débitos
líquidos e certos, inscritos em dívida ativa e constituídos
contra o credor original pela Fazenda Pública devedora,
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em
virtude de contestação administrativa ou judicial.
Art. 7º Constituir-se-á em favor dos credores de
precatórios, contra a entidade devedora, direito líquido
e certo, autoaplicável e independentemente de regulamentação e da natureza dos créditos, à compensação
automática com débitos líquidos lançados por esta
contra aqueles, e, havendo saldo em favor do credor,
o valor será liberatório do pagamento de tributos da
entidade devedora, até onde se compensaram.
Art. 8º A compensação poderá ser realizada com
o haver obtido por transferência de titularidade de crédito de terceiro exigível em face da Fazenda Pública.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
De acordo com o Código Tributário Nacional, a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública (art. 170, CTN).
É vedada, no entanto, a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial (Art. 170-A, CTN), podendo
a lei facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar
transação que, mediante concessões mútuas, importe
em determinação de litígio e conseqüente extinção de
crédito tributário (Art. 171, CTN).
Tendo em mente que a compensação é modalidade extintiva do crédito tributário (art. 156, CTN) e ocorre
quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao
mesmo tempo, credor e devedor do erário, exigindo-se,
para sua concretização, autorização por lei especíﬁca,
fazemos breve síntese histórica deste instituto jurídico,
a ﬁm de melhor justiﬁcar a presente iniciativa.
A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, foi o ato
normativo que, pela vez primeira, versou o instituto da
compensação na seara tributária, autorizando-a, todavia,
apenas entre tributos da mesma espécie, sem exigir prévia
autorização da Secretaria da Receita Federal (artigo 66).
De sua vez, a Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996, na Seção intitulada “Restituição e Compensação
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de Tributos e Contribuições”, determinou que a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus
débitos fossem efetuadas em procedimentos internos
à Secretaria da Receita Federal (artigo 73, caput), para
efeito do disposto no artigo 7º, do Decreto-Lei 2.287/86.
Consequentemente, a autorização da Secretaria
da Receita Federal constituía pressuposto para a compensação pretendida pelo contribuinte, sob a égide da
redação primitiva do artigo 741, da Lei 9.430/96, em
se tratando de tributos sob a administração do aludido
órgão público, compensáveis entre si.
A Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (regime
jurídico atualmente em vigor), por outro lado, sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie dos
tributos compensáveis, na esteira da Lei 9.430/96, a
qual não mais albergava esta limitação.
Por decorrência disso, após o advento do referido diploma legal, tratando-se de tributos arrecadados
e administrados pela Secretaria da Receita Federal,
tornou-se possível a compensação tributária, independentemente do destino de suas respectivas arrecadações, mediante a entrega, pelo contribuinte, de
declaração na qual constem informações acerca dos
créditos utilizados e respectivos débitos compensados.
A presente proposta legislativa pretende, na medida do movimento ﬂexibilizante da legislação tributária
em prol de uma função cada vez mais liberatória, é o
estabelecimento de regras que desempenhem este
papel com o objetivo maior de racionalizar a administração ﬁscal brasileira, criando instrumentos para que
haja maior índice de arrecadação tributária com o menor grau de litigiosidade possível.
O projeto, com este objetivo, cria a possibilidade
de compensação de créditos tributários da União com
haveres de contribuintes, independentemente de suas
naturezas, possibilitando, inclusive, que isto seja feito
por transferência de titularidade de créditos de terceiro
para o contribuinte que tenha interesse em compensá-lo com alguma dívida sua para com a Fazenda Pública, e vice-versa, reduzindo sobremaneira o número
de execuções ﬁscais que tanto infernizam a vida da
empresa e do contribuinte brasileiros.
Sala das Sessões,– Senador Aécio Neves.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo a última a decisão terminativa)
1A redação original do artigo 74, da Lei 9.430/96, dispõe: “Observado
o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização
de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração”.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 710, DE 2011
Disciplina o exercício do direito de
greve dos servidores públicos, previsto no
inciso VII do art. 37 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O exercício do direito de greve dos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é assegurado na forma e nas condições previstas nesta Lei.
Parágrafo único. Não são considerados servidores
públicos, para os ﬁns desta Lei, Senadores, Deputados
Federais, Deputados Distritais, Deputados Estaduais,
Vereadores, Ministros de Estado, Diplomatas, Secretários Estaduais, Secretários Municipais, membros do
Poder Judiciário e do Ministério Público.
Art. 2º Considera-se exercício do direito de greve
a paralisação coletiva, total ou parcial, da prestação
de serviço público ou de atividade estatal dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Art. 3º Cabe à entidade sindical dos servidores
convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral
que deﬁnirá as reivindicações da categoria e deliberará
sobre a paralisação coletiva da prestação de serviço
público ou de atividade estatal.
§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para
a deliberação, tanto da deﬂagração, quanto da cessação da greve, obedecido o princípio da máxima representatividade.
§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembleia
geral dos servidores interessados deliberará para os
ﬁns previstos no caput deste artigo, constituindo comissão de negociação.
Art. 4º A entidade sindical ou a comissão especialmente eleita representará os interesses dos servidores nas negociações coletivas ou em juízo.
CAPÍTULO II
Negociação Coletiva e Métodos Alternativos de
Solução dos Conﬂitos
Art. 5º As deliberações aprovadas em assembleia geral, com indicativo de greve, serão notiﬁcadas
ao Poder Público para que se manifeste, no prazo de
trinta dias, acolhendo as reivindicações, apresentando
proposta conciliatória ou fundamentando a impossibilidade de seu atendimento.
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Art. 6º Serão obedecidos, na negociação coletiva
envolvendo os servidores e o Poder Público, os preceitos da Convenção nº 151, da Organização Internacional do Trabalho, nos termos do decreto presidencial
que a promulga.
Art. 7º Após a notiﬁcação de que trata o art. 5º,
o Poder Público instalará mesa emergencial de negociação coletiva, como espaço especíﬁco destinado ao
tratamento das reivindicações dos servidores públicos.
§ 1º Havendo acordo integral, encerrar-se-á a
negociação coletiva com a assinatura de termo de
acordo pelos representantes do Poder Público e dos
servidores.
§ 2º As cláusulas do termo de acordo abrangidas por reserva legal e por reserva de iniciativa serão
encaminhadas ao titular da iniciativa da respectiva lei,
para que as envie, na forma de projeto, ao Poder Legislativo, obedecidas as balizas orçamentárias e as de
responsabilidade ﬁscal.
§ 3º Quando o titular da iniciativa legislativa de
que trata o § 2º deste artigo for o Chefe do Poder Executivo, o projeto de lei será encaminhado em regime
de urgência constitucional ao Poder Legislativo.
§ 4º Havendo acordo parcial, a parte consensual
seguirá o previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo e a parte
controversa será submetida, se for o caso, a processos
alternativos de solução de conﬂitos de que trata o art.
8º desta Lei, ou ao Poder Judiciário.
§ 5º Não havendo acordo, a matéria receberá o
tratamento descrito na parte ﬁnal do § 4º deste artigo.
Art. 8º Caso reste infrutífero o processo de negociação envolvendo os servidores e o Poder Público, a
pauta de reivindicações poderá, caso haja consenso,
ser submetida a métodos alternativos de solução de
conﬂitos como mediação, conciliação ou arbitragem,
instituídos de modo a garantir a independência e a
imparcialidade da decisão e a inspirar conﬁança nas
partes interessadas.
§ 1º Solucionado o conﬂito, será subscrito termo
pelos representantes dos servidores e do Poder Público, ou será proferida sentença arbitral, observado o
disposto nos §§ 1 º e 2º do art. 7º desta Lei.
§ 2º Havendo acordo parcial, a parte consensual
seguirá o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 7º desta Lei e a
parte controversa será submetida ao Poder Judiciário.
§ 3º Não havendo acordo, a matéria será submetida ao Poder Judiciário.
CAPÍTULO III
Greve
Art. 9º Caso não tenham sido atendidas as reivindicações dos servidores por intermédio da negociação
coletiva e dos métodos alternativos de solução de con-
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ﬂitos de que trata esta Lei, é facultada aos servidores
a deﬂagração da greve.
Art. 10. São requisitos para a deﬂagração da greve, que deverão ser cumpridos até o décimo quinto dia
que antecede o início da paralisação:
I – demonstração da realização de tentativa infrutífera de negociação coletiva e da adoção dos métodos
alternativos de solução de conﬂitos de que trata esta
Lei, obedecidas as balizas constitucionais e legais de
regência e o disposto nesta Lei;
II – comunicação à autoridade superior do órgão,
entidade ou Poder respectivo;
III – apresentação de plano de continuidade dos
serviços públicos ou atividades estatais, consoante
deﬁnição contida nos arts. 18 e 19 desta Lei, inclusive
no que concerne ao número mínimo de servidores que
permanecerão em seus postos de trabalho;
IV – informação à população sobre a paralisação
e as reivindicações apresentadas ao Poder Público;
V – apresentação de alternativas de atendimento ao público.
Parágrafo único. A greve deﬂagrada sem o atendimento dos requisitos previstos neste artigo é considerada ilegal.
Art. 11. São assegurados aos grevistas, entre
outros direitos:
I – o emprego de meios pacíﬁcos tendentes a
persuadir os servidores a aderirem à greve;
II – a arrecadação de fundos e a livre divulgação
do movimento paredista.
§ 1º Os meios adotados por servidores e pelo
Poder Público não poderão violar ou constranger os
direitos e garantias de outrem.
§ 2º É vedado ao Poder Público adotar meios dirigidos a constranger o servidor ao comparecimento
ao trabalho ou de frustrar a divulgação do movimento.
§ 3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso
ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade ou a pessoa.
Art. 12. A participação em greve não suspende
o vínculo funcional.
Art. 13. São efeitos imediatos da greve:
I – a suspensão coletiva, temporária, pacíﬁca e
parcial da prestação de serviço público ou de atividade
estatal pelos servidores públicos;
II – a suspensão do pagamento da remuneração
correspondente aos dias não trabalhados;
III – a vedação à contagem dos dias não trabalhados como tempo de serviço, para quaisquer efeitos.
§ 1º Admite-se, limitado a trinta por cento do
período da paralisação, a remuneração dos dias não
trabalhados, bem como o seu cômputo como efetivo
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serviço, no caso de ter havido previsão expressa de
sua compensação no termo de negociação coletiva,
no termo ﬁrmado no âmbito dos procedimentos de solução alternativa do conﬂito, na sentença arbitral, ou
na decisão judicial que tenha declarado a greve legal.
§ 2º Serão considerados atos de improbidade administrativa, previstos no art. 10, caput e incisos I, VII
ou IX, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, os procedimentos comissivos ou omissivos do agente público
que contrariarem o disposto no § 1º deste artigo, sem
prejuízo das sanções administrativas, civis ou penais,
aplicáveis ao autor, previstas em legislação especíﬁca.
§ 3º Os servidores em estágio probatório que
aderirem à greve devem compensar os dias não trabalhados de forma a completar o tempo previsto na
legislação.
Art. 14. Outras questões referentes às relações
estatutárias que eventualmente surjam durante o período da greve serão regidas por termo de acordo ﬁrmado
pela respectiva entidade sindical e pelo Poder Público
no âmbito de negociação coletiva, ou em alguma das
formas de solução alternativa do conﬂito previstas no
art. 8º desta Lei, ou, ainda, por decisão judicial.
Art. 15. É vedado ao Poder Público, durante a
greve e em razão dela, demitir, exonerar, remover,
substituir, transferir ou adotar qualquer outra medida
contra o servidor em greve, salvo, nas hipóteses excepcionais mencionadas nesta Lei.
Art. 16. Durante a greve, a entidade sindical ou
a comissão de negociação, mediante acordo com o
Poder Público, manterá em atividade equipes de servidores com o propósito de assegurar as atividades
cuja paralisação resulte em prejuízo irreparável, pela
deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais
à retomada das atividades do órgão, quando da cessação do movimento.
Art. 17. São considerados serviços públicos ou
atividades estatais essenciais aqueles que afetem a
vida, a saúde e a segurança dos cidadãos, em especial:
I – a assistência médico-hospitalar e ambulatorial;
II – os serviços de distribuição de medicamentos de uso continuado pelo Serviço Único de Saúde;
III – os serviços vinculados ao pagamento de
benefícios previdenciários;
IV – o tratamento e o abastecimento de água;
V – a captação e o tratamento de esgoto e lixo;
VI – a vigilância sanitária;
VII – a produção e a distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;
VIII – a guarda de substâncias radioativas e equipamentos e materiais nucleares;
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IX – as atividades de necropsia, liberação de cadáver, exame de corpo de delito e de funerária;
X – a segurança pública;
XI – a defesa civil;
XII – o serviço de controle de tráfego aéreo;
XIII – o transporte coletivo;
XIV – as telecomunicações;
XV – os serviços judiciários e do Ministério Público;
XVI – a defensoria pública;
XVII – a defesa judicial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e das suas respectivas autarquias e fundações;
XVIII – a atividade de arrecadação e ﬁscalização
de tributos e contribuições sociais;
XIX – o serviço diplomático;
XX – os serviços vinculados ao processo legislativo; e
XXI – o processamento de dados ligados a serviços essenciais.
Art. 18. Durante a greve em serviços públicos ou
atividades estatais essenciais, ﬁcam as entidades sindicais ou os servidores, conforme o caso, obrigados a
manter em atividade percentual mínimo de sessenta
por cento do total dos servidores, com o propósito de
assegurar a regular continuidade da prestação dos
serviços públicos ou atividades estatais indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade.
Parágrafo único. O percentual mínimo de que
trata o caput será de oitenta por cento do total de servidores, durante a greve em serviços públicos ou atividades essenciais de que trata o inciso X do art. 17.
Art. 19. No caso de greve em serviços públicos ou
atividades estatais não-essenciais, as entidades sindicais ou os servidores, conforme o caso, são obrigados
a manter em atividade percentual mínimo de cinquenta por cento do total dos servidores, com o propósito
de assegurar a regular continuidade da prestação dos
serviços públicos ou das atividades estatais indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis
da comunidade.
Art. 20. O descumprimento dos percentuais mínimos ﬁxados nos arts. 18 e 19 desta Lei dá ensejo à
declaração da ilegalidade da greve.
Art. 21. No caso de inobservância do disposto nos
arts. 18 e 19 desta Lei, o Poder Público assegurará a
prestação dos serviços públicos afetados.
Art. 22. Passadas quarenta e oito horas da ciência da decisão judicial que tenha determinado o cumprimento dos percentuais mínimos ﬁxados nesta Lei
sem que ele tenha ocorrido, o Poder Público poderá
realizar, em caráter emergencial, contratação por tempo
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determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, de que trata a Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993, ou legislação estadual, distrital, ou municipal análoga.
Art. 23. A greve cessará:
I – por deliberação dos ﬁliados;
II – por celebração de termo de acordo com o Poder Público ou pelo cumprimento de sentença arbitral;
III – por decisão adotada pelo Poder Judiciário.
Art. 24. Cessada a greve, nenhuma penalidade
poderá ser imposta ao servidor público em face de
sua participação no movimento, observados os preceitos desta Lei.
Art. 25. A inobservância das normas contidas nesta Lei pelos servidores ou por seus representantes dá
ensejo à declaração de ilegalidade da greve.
Art. 26. Constitui abuso do direito de greve, punível na forma do art. 27, a manutenção da paralisação
após a celebração de acordo ou a prolação de sentença arbitral ou decisão judicial.
Parágrafo único. Na vigência de acordo, sentença arbitral ou decisão judicial, não constitui abuso do
exercício do direito de greve a paralisação que:
I – tenha por objetivo exigir o cumprimento de
cláusula ou condição;
II – seja motivada pela superveniência de fato
novo ou acontecimento imprevisto que modiﬁque substancialmente a relação estatutária.
Art. 27. A responsabilidade pelos atos praticados
no curso da greve será apurada, conforme o caso,
segundo a legislação especíﬁca, administrativa, civil
ou penal.
Parágrafo único. Deverá o Ministério Público, de
ofício, requisitar a abertura do competente inquérito
e oferecer denúncia quando houver indício da prática
de delito.
CAPÍTULO IV
Apreciação da Greve pelo Poder Judiciário
Art. 28. As ações judiciais envolvendo greve de
servidores públicos serão consideradas prioritárias
pelo Poder Judiciário, ressalvados os julgamentos de
habeas corpus e de mandados de segurança.
Art. 29. Por iniciativa de qualquer das partes ou
do Ministério Público, o juízo ou Tribunal competente
decidirá sobre a procedência, total ou parcial, ou improcedência das reivindicações.
Art. 30. Submetida a análise da greve ao Poder
Judiciário, o juízo ou Tribunal da causa decidirá, inicialmente, sobre a eventual inexistência de efetivo interesse de uma das partes em implementar o processo de
negociação coletiva de que trata esta Lei, após o que,
o julgamento seguirá o disposto nesta Lei.
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§ 1º Caso a não-implementação efetiva do processo de negociação coletiva seja imputada ao Poder Público, serão considerados atos de improbidade
administrativa, previstos no art. 11, inciso II, da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, os procedimentos comissivos ou omissivos do agente público designado
para representar o Poder Público no processo de negociação coletiva de que trata esta Lei.
§ 2º Se a responsabilidade pela não-implementação efetiva do processo de negociação coletiva recair
sobre os representantes dos trabalhadores, será atribuída multa à entidade sindical em valor proporcional
à sua condição econômica e à relevância do serviço
público ou atividade estatal afetada.
Art. 31. As providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial favorável aos servidores públicos serão adotadas num período máximo de trinta
dias, contado da intimação do Poder Público.
Parágrafo único. Expirado o prazo estabelecido
no caput deste artigo, será ﬁxada multa diária pelo juízo ou Tribunal da causa, sem prejuízo das sanções
penais, civis e administrativas aos agentes públicos
que derem causa à demora no cumprimento ou ao
descumprimento da decisão judicial.
Art. 32. Julgada a greve ilegal, o retorno dos servidores aos locais de trabalho deverá ocorrer em prazo
não superior a quarenta e oito horas contado da intimação da entidade sindical responsável.
§ 1º No caso de não haver retorno ao trabalho
no prazo ﬁxado no caput deste artigo, será cobrada
multa diária da entidade sindical responsável, em valor
proporcional à sua condição econômica e à relevância
do serviço público ou atividade estatal afetada, a ser
ﬁxada pelo juízo ou Tribunal da causa.
§ 2º Os servidores que não retornarem no prazo
ﬁxado no caput deste artigo sujeitar-se-ão a processo
administrativo disciplinar, nos termos de sua legislação estatutária.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais e Finais
Art. 33. Os empregados públicos regidos pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, submetem-se, no que concerne à disciplina do exercício do
direito de greve, ao disposto na Lei nº 7.783, de 28 de
junho de 1989.
Art. 34. É vedada a greve aos membros das Forças Armadas e aos integrantes das Polícias Militares
e Corpos de Bombeiros Militares.
Art. 35. A Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..................................................
.......................................................................

468

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

XI – descumprimento, no caso de greve
dos servidores públicos, da determinação legal de manter em atividade percentual mínimo
de servidores, com o propósito de assegurar
a regular continuidade da prestação dos serviços públicos ou das atividades estatais, ou
da decisão judicial que tenha determinado o
retorno ao cargo público.
.....................................................” (NR)
“Art. 4º ..................................................
I – 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II, IX e XI do caput do art. 2º desta Lei;
. .....................................................”(NR)
“Art. 7º ..................................................
..............................................................
II – nos casos dos incisos I a III, V, VI e
XI do art. 2º, em importância não superior ao
valor da remuneração constante dos planos
de retribuição ou nos quadros de cargos e
salários do serviço público, para servidores
que desempenhem função semelhante, ou,
não existindo a semelhança, às condições do
mercado de trabalho.
.....................................................” (NR)
“Art. 12. ................................................
IV – pelo cumprimento da determinação
legal ou da decisão judicial de que trata o inciso XI do art. 2º desta Lei.
.....................................................” (NR)
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A redação original do inciso VII do art. 37 da
Constituição Federal de 1988 foi alterada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 5 de junho de 1998, conhecida como Emenda Constitucional da Reforma Administrativa, para estabelecer que o direito de greve dos
servidores públicos será disciplinado não mais por lei
complementar, mas, sim, por lei especíﬁca, vale dizer, lei ordinária que disponha apenas sobre greve no
serviço público.
Tal alteração teria sido causada pela diﬁculdade
em se obter o quorum qualiﬁcado para aprovação de
projeto de lei complementar em matéria com tamanho
grau de complexidade.
Fundamental registrar que em 1989, menos de
um ano após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, foi publicada a Lei nº 7.783, de 28 de junho
de 1989, que disciplina o exercício do direito de greve
dos trabalhadores do setor privado.
No setor público o debate se torna muito mais
complexo e é por isso que, passados cerca de vinte e
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três anos da promulgação da Constituição Federal de
1988 e cerca de treze anos da alteração empreendida
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, o direito
de greve dos servidores públicos ainda se encontra
com seu exercício mitigado em face da inexistência
de norma que lhe ﬁxe os termos e limites.
Não há como olvidar que a greve dos servidores
públicos impacta imediatamente os serviços públicos
prestados aos cidadãos, serviços esses imantados
pelo princípio da não-interrupção.
Aqui, diferentemente do que ocorre no setor privado, não há oposição entre o capital e o trabalho, e,
sim, entre o Estado e seus servidores, com claros reﬂexos no atendimento das demandas mais essenciais
da sociedade.
Ademais, a remuneração dos servidores públicos
e as regras que balizam sua relação com Estado são
ﬁxadas em lei cuja iniciativa compete aos respectivos
Chefes do Poder Executivo ou a autoridades da cúpula
dos outros Poderes, conforme o caso.
Registre-se, ainda, que as balizas ﬁxadas nas
Leis Orçamentárias Anuais e na Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante o disposto no art. 169, § 1º,
da Constituição Federal, impõem limites aos gestores
públicos no que concerne ao atendimento de demandas remuneratórias dos servidores públicos, pano de
fundo dos movimentos paredistas.
Resultante dessa indesejada omissão inconstitucional é a inexistência de um conjunto de normas
orgânicas e sistematizadas que tratem do tema.
Essa anomia tem como consequência as decisões tópicas e pontuais dos órgãos do Poder Judiciário em resposta às provocações judiciais, seja dos
servidores, seja do Estado, referentes ao exercício do
direito de greve.
Trata-se, a despeito do esforço dos envolvidos,
de solução desarrazoada e ineﬁciente do Estado a
problema de tamanha complexidade.
Vigoram, nessa lógica de decisões individualizadas, a assimetria, a desconexão e a contradição
quanto aos aspectos essenciais do debate como, por
exemplo, o tempo necessário para comunicação aos
órgãos interessados antes da deﬂagração da greve, o
tratamento conferido aos dias parados, a deﬁnição dos
serviços considerados essenciais, o percentual mínimo
de servidores que deve ser destacado para assegurar
a continuidade dos serviços públicos e a mínima lesão
aos cidadãos usuários desses serviços, entre outros.
Paralelamente ao ajuizamento de ações nas instâncias inferiores do Poder Judiciário para a solução de
casos concretos, mencionado nos parágrafos anteriores, várias entidades sindicais impetraram mandados
de injunção perante o Supremo Tribunal Federal (STF)
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para que, por decisão judicial da Corte Suprema fosse
tornado viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos, direito social fundamental.
Em outubro de 2007, no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670 e 712, impetrados por entidades
sindicais representativas de servidores públicos que
almejavam assegurar o exercício do direito de greve
por seus ﬁliados, o STF promoveu radical alteração
em sua pacíﬁca jurisprudência, consolidada há cerca
de duas décadas, e, em face da inexistência da norma regulamentadora, decidiu dar, com abrangência
sobre todos os servidores públicos, solução normativa
ao caso, de forma a viabilizar o exercício do direito de
greve dos servidores públicos.
Entendeu o STF que, enquanto não fosse editada
a lei ordinária especíﬁca de que trata o inciso VII do
art. 37 da Constituição Federal, aplicar-se-ia, para a
disciplina da greve no setor público, no que coubesse,
o contido na Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que
disciplina o exercício do direito de greve dos trabalhadores do setor privado.
É inquestionável o fato de que a decisão do STF
constitui signiﬁcativo avanço no enfrentamento da
questão, eis que ﬁxa uma diretriz normativa, ainda
que precária e incompleta, para o exercício do direito
de greve dos servidores públicos.
Tal fato, contudo, não elide a responsabilidade do
Congresso Nacional de exercer plenamente sua competência para disciplinar, por lei ordinária especíﬁca, o
direito de greve dos servidores públicos.
Assim, em face do dever-poder do Congresso
Nacional de deliberar sobre matéria de tamanha relevância, que diz, de um lado, com o exercício do direito
de greve por parte dos servidores públicos, e, de outro, com a necessidade da sociedade de ver prestados
serviços públicos com qualidade e sem solução de
continuidade, é apresentado o presente projeto de lei.
Foram utilizados, como importantes insumos na
construção do texto que ora se analisa, a legislação
brasileira sobre o direito de greve, as Constituições e
as legislações infraconstitucionais de diversos países
europeus e americanos, as normas da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), os ensinamentos de
importantes doutrinadores pátrios, além da análise detida da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e do STF sobre o assunto.
O presente projeto de lei aborda, dentre outras,
as seguintes questões que parecem essenciais:
a) a abrangência nacional da lei e a identiﬁcação
dos servidores públicos alcançados pela norma (art. 1º);
b) o conceito de greve (art. 2º);
c) a competência da entidade sindical dos servidores para convocar, na forma de seus estatutos, as-
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sembléia geral que deﬁnirá a pauta de reivindicações
e a deﬂagração da greve, em homenagem ao princípio
da autonomia sindical (art. 3º e 4º);
d) a inclusão da inovadora temática da negociação coletiva e dos métodos alternativos de solução
dos conﬂitos (no Capítulo II, arts. 5º a 8º);
e) a ﬁxação de requisitos para deﬂagração da
greve (art. 10);
f) os direitos dos grevistas (art. 11);
g) a não suspensão do vínculo funcional, os efeitos da greve sobre a remuneração dos dias parados e
sobre o cômputo do tempo de serviço (arts. 12 e 13);
h) a deﬁnição dos serviços públicos considerados
essenciais (art.17);
i) o percentual mínimo de servidores que deve
assegurar a continuidade desses serviços (art. 18);
j) a possibilidade de contratação por tempo determinado de servidores nas hipóteses de descumprimento dos percentuais mínimos (art.20 a 22);
l) as hipóteses de encerramento da greve (art. 23);
m) a cláusula genérica de declaração de ilegalidade da greve (art. 25);
n) o abuso do direito de greve (art. 26);
o) a responsabilidade por atos praticados durante
a greve (art. 27);
p) a apreciação da greve pelo Poder Judiciário
(Capítulo IV, arts. 28 a 32);
q) a submissão do exercício do direito de greve
dos empregados públicos regidos pela CLT ao regime
instituído pela Lei nº 7.783, de 1989 (art. 33); e
r) a vedação de greve às Forças Armadas, às
Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares (art. 34).
Partiu-se do pressuposto, na conformação do presente projeto, de que a greve deve ser, de fato, recurso
extremo, depois de fracassadas todas as tentativas de
solução negociada.
Nesse sentido, há que se registrar a ênfase conferida à tentativa de desjudicialização do conﬂito, seja
por intermédio da negociação coletiva envolvendo os
servidores e o Estado (mecanismo de autocomposição), seja pelo recurso aos métodos alternativos de
solução do conﬂito como a mediação, a conciliação
ou a arbitragem (mecanismos de heterocomposição).
O projeto de lei adota, e, de certa forma, detalha
as principais diretrizes da Convenção nº 151 da OIT,
que dispõe sobre relações de trabalho na administração pública, já aprovada, em 2010, pelo Congresso
Nacional.
Na disciplina da negociação coletiva são feitas,
obviamente, ressalvas à necessária observância das
balizas constitucionais referentes ao regime jurídico e
à remuneração dos servidores.

470

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Imagina-se ter alcançado, com a presente proposição, certo equilíbrio entre as legítimas e justas demandas dos servidores públicos quanto ao exercício
de um direito fundamental e a necessidade da sociedade em ver preservada a continuidade da prestação
dos serviços públicos.
Por todo o exposto, espero ter a oportunidade de
ver instalado amplo debate no Senado Federal para
que as propostas contidas neste projeto de lei sejam
aprimoradas e, ao ﬁnal, aprovadas pelas Senhoras
Senadoras e pelos Senhores Senadores.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União e dá outras providências
....................................................................................
SUBSEÇÃO III
Contas Irregulares
Art. 19. Quando julgar as contas irregulares,
havendo débito, o Tribunal condenará o responsável
ao pagamento da dívida atualizada monetariamente,
acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda,
aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo
o instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução.
Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas alíneas a, b e c do inciso III, do art. 16, o Tribunal aplicará
ao responsável a multa prevista no inciso I do art. 58,
desta Lei.
....................................................................................
Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades administrativas, aplicáveis pelas autoridades competentes, por irregularidades
constatadas pelo Tribunal de Contas da União, sempre
que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ﬁcará
inabilitado, por um período que variará de cinco a oito
anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de conﬁança no âmbito da Administração Pública.
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei,
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos
e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública
depende de prévia aprovação de competente plano de
trabalho proposto pela organização interessada, o qual
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identiﬁcação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos ﬁnanceiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e ﬁm da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço
de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão
devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador.
§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em
estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas
ﬁcarão retidas até o saneamento das impropriedades
ocorrentes:
I - quando não tiver havido comprovação da boa
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida,
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
procedimentos de ﬁscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de
controle interno da Administração Pública;
II - quando veriﬁcado desvio de ﬁnalidade na
aplicação dos recursos, atrasos não justiﬁcados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas
conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema
de controle interno.
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição ﬁnanceira oﬁcial se
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a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação ﬁnanceira de curto prazo
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
veriﬁcar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o As receitas ﬁnanceiras auferidas na forma
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,
no objeto de sua ﬁnalidade, devendo constar de demonstrativo especíﬁco que integrará as prestações de
contas do ajuste.
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos
ﬁnanceiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações ﬁnanceiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências
....................................................................................
SEÇÃO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1º desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis
à espécie;
III – doar à pessoa física ou jurídica bem como
ao ente despersonalizado, ainda que de ﬁns educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores
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do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem integrante do patrimônio de qualquer
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
VI – realizar operação ﬁnanceira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuﬁciente ou inidônea;
VII – conceder benefício administrativo ou ﬁscal
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou inﬂuir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço
particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material
de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei,
bem como o trabalho de servidor público, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que
tenha por objeto a prestação de serviços públicos por
meio da gestão associada sem observar as formalidades
previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio
público sem suﬁciente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
SEÇÃO III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
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I – praticar ato visando ﬁm proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oﬁciais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação
oﬁcial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras
providências.
O Presidente da República: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – A execução judicial para cobrança da
Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil.
....................................................................................
Art. 5º – A competência para processar e julgar a
execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a
de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.
Art. 6º – A petição inicial indicará apenas:
I – o Juiz a quem é dirigida;
II – o pedido; e
III – o requerimento para a citação.
§ 1º – A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante,
como se estivesse transcrita.
§ 2º – A petição inicial e a Certidão de Dívida
Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.
§ 3º – A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.
§ 4º – O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.
Art. 7º – O despacho do Juiz que deferir a inicial
importa em ordem para:
I – citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;
II – penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou ﬁança;
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III – arresto, se o executado não tiver domicílio
ou dele se ocultar;
IV – registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e
V – avaliação dos bens penhorados ou arrestados.
Art. 8º – O executado será citado para, no prazo
de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa
de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso
de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer
por outra forma;
II – a citação pelo correio considera-se feita na
data da entrega da carta no endereço do executado,
ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10
(dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo
de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oﬁcial de Justiça ou por edital;
IV – o edital de citação será aﬁxado na sede
do Juízo, publicado uma só vez no órgão oﬁcial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo
de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis,
a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo
e o endereço da sede do Juízo.
§ 1º – O executado ausente do País será citado
por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2º – O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.
Art. 9º – Em garantia da execução, pelo valor da
dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oﬁcial de crédito, que assegure
atualização monetária;
II – oferecer ﬁança bancária;
III – nomear bens à penhora, observada a ordem
do artigo 11; ou
IV – indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
§ 1º – O executado só poderá indicar e o terceiro
oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento
expresso do respectivo cônjuge.
§ 2º – Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da ﬁança bancária ou da penhora dos bens do
executado ou de terceiros.
§ 3º – A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou ﬁança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora.
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§ 4º – Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela
atualização monetária e juros de mora.
§ 5º – A ﬁança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
§ 6º – O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução
do saldo devedor.
Art. 10 – Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora
poderá recair em qualquer bem do executado, exceto
os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I – dinheiro;
II – título da dívida pública, bem como título de
crédito, que tenham cotação em bolsa;
III – pedras e metais preciosos;
IV – imóveis;
V – navios e aeronaves;
VI – veículos;
VII – móveis ou semoventes; e
VIII – direitos e ações.
§ 1º – Excepcionalmente, a penhora poderá recair
sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola,
bem como em plantações ou edifícios em construção.
§ 2º – A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.
§ 3º – O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda
Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em
qualquer fase do processo.
Art. 12 – Na execução ﬁscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação,
no órgão oﬁcial, do ato de juntada do termo ou do auto
de penhora.
§ 1º – Nas Comarcas do interior dos Estados, a
intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do
termo ou do auto de penhora, pelo correio, na forma
estabelecida no artigo 8º, incisos I e II, para a citação.
§ 2º – Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á
a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.
§ 3º – Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o
aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio
executado, ou de seu representante legal.
Art. 13 – 0 termo ou auto de penhora conterá,
também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada
por quem o lavrar.
§ 1º – Impugnada a avaliação, pelo executado,
ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital
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de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oﬁcial para proceder a nova avaliação dos bens
penhorados.
§ 2º – Se não houver, na Comarca, avaliador oﬁcial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação
no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada pessoa
ou entidade habilitada a critério do Juiz.
§ 3º – Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de
plano sobre a avaliação.
Art. 14 – 0 Oﬁcial de Justiça entregará contrafé e
cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto, com
a ordem de registro de que trata o artigo 7º, inciso IV:
I – no Ofício próprio, se o bem for imóvel ou a
ele equiparado;
II – na repartição competente para emissão de
certiﬁcado de registro, se for veículo;
III – na Junta Comercial, na Bolsa de Valores, e
na sociedade comercial, se forem ações, debênture,
parte beneﬁciária, cota ou qualquer outro título, crédito
ou direito societário nominativo.
Art. 15 – Em qualquer fase do processo, será
deferida pelo Juiz:
I – ao executado, a substituição da penhora por
depósito em dinheiro ou ﬁança bancária; e
II – à Fazenda Pública, a substituição dos bens
penhorados por outros, independentemente da ordem
enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuﬁciente.
Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I – do depósito;
II – da juntada da prova da ﬁança bancária;
III – da intimação da penhora.
§ 1º – Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
§ 2º – No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas
e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas,
até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3º – Não será admitida reconvenção, nem
compensação, e as exceções, salvo as de suspeição,
incompetência e impedimentos, serão argüidas como
matéria preliminar e serão processadas e julgadas
com os embargos.
Art. 17 – Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de
30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de
instrução e julgamento.
Parágrafo Único – Não se realizará audiência,
se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou,
sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente
documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença
no prazo de 30 (trinta) dias.
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Art. 18 – Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução.
Art. 19 – Não sendo embargada a execução ou
sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia
prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de
contra ele prosseguir a execução nos próprios autos,
para, no prazo de 15 (quinze) dias:
I – remir o bem, se a garantia for real; ou
II – pagar o valor da dívida, juros e multa de mora
e demais encargos, indicados na Certidão de Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for ﬁdejussória.
Art. 20 – Na execução por carta, os embargos
do executado serão oferecidos no Juízo deprecado,
que os remeterá ao Juízo deprecante, para instrução
e julgamento.
Parágrafo Único – Quando os embargos tiverem
por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio
Juízo deprecado, caber-lhe -á unicamente o julgamento dessa matéria.
Art. 21 – Na hipótese de alienação antecipada dos
bens penhorados, o produto será depositado em garantia
da execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso I.
Art. 22 – A arrematação será precedida de edital,
aﬁxado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, como
expediente judiciário, no órgão oﬁcial.
§ 1º – O prazo entre as datas de publicação do
edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta),
nem inferior a 10 (dez) dias.
§ 2º – O representante judicial da Fazenda Pública, será intimado, pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência prevista no parágrafo anterior.
Art. 23 – A alienação de quaisquer bens penhorados
será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz.
§ 1º – A Fazenda Pública e o executado poderão
requerer que os bens sejam leiloados englobadamente
ou em lotes que indicarem.
§ 2º – Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital.
Art. 24 – A Fazenda Pública poderá adjudicar os
bens penhorados:
I – antes do leilão, pelo preço da avaliação, se
a execução não for embargada ou se rejeitados os
embargos;
II – ﬁndo o leilão:
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação;
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de
30 (trinta) dias.
Parágrafo Único – Se o preço da avaliação ou o
valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da
Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida
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pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exeqüente,
à ordem do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 25 – Na execução ﬁscal, qualquer intimação
ao representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente.
Parágrafo Único – A intimação de que trata este
artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com
imediata remessa ao representante judicial da Fazenda
Pública, pelo cartório ou secretaria.
Art. 26 – Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título,
cancelada, a execução ﬁscal será extinta, sem qualquer
ônus para as partes.
Art. 27 – As publicações de atos processuais
poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só
texto os de diferentes processos.
Parágrafo Único – As publicações farão sempre
referência ao número do processo no respectivo Juízo
e ao número da correspondente inscrição de Dívida
Ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados, suﬁcientes para a sua identiﬁcação.
Art. 28 – 0 Juiz, a requerimento das partes,
poderá, por conveniência da unidade da garantia da
execução, ordenar a reunião de processos contra o
mesmo devedor.
Parágrafo Único – Na hipótese deste artigo, os
processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira
distribuição.
Art. 29 – A cobrança judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores
ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
Parágrafo Único – O concurso de preferência
somente se veriﬁca entre pessoas jurídicas de direito
público, na seguinte ordem:
I – União e suas autarquias;
II – Estados, Distrito Federal e Territórios e suas
autarquias, conjuntamente e pro rata;
III – Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.
....................................................................................
Art. 32 – Os depósitos judiciais em dinheiro serão
obrigatoriamente feitos:
I – na Caixa Econômica Federal, de acordo com
o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de dezembro de 1979,
quando relacionados com a execução ﬁscal proposta
pela União ou suas autarquias;
II – na Caixa Econômica ou no banco oﬁcial da
unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução ﬁscal
proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e
suas autarquias.
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§ 1º – Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais.
§ 2º – Após o trânsito em julgado da decisão, o
depósito, monetariamente atualizado, será devolvido
ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.
Art. 33 – O Juízo, do Oﬁcio, comunicará à repartição competente da Fazenda Pública, para ﬁns
de averbação no Registro da Dívida Ativa, a decisão
ﬁnal, transitada em julgado, que der por improcedente
a execução, total ou parcialmente.
Art. 34 – Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, só se admitirão embargos infringentes
e de declaração.
§ 1º – Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos
legais, na data da distribuição.
§ 2º – Os embargos infringentes, instruídos, ou
não, com documentos novos, serão deduzidos, no
prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo Juízo, em
petição fundamentada.
§ 3º – Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez)
dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de
20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
Art. 35 – Nos processos regulados por esta Lei,
poderá ser dispensada a audiência de revisor, no julgamento das apelações.
....................................................................................
Art. 38 – A discussão judicial da Dívida Ativa da
Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma
desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança,
ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único – A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia
ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Art. 39 – A Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento de custas e emolumentos. A prática dos
atos judiciais de seu interesse independerá de preparo
ou de prévio depósito.
Parágrafo Único – Se vencida, a Fazenda Pública
ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados
bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses
casos, não correrá o prazo de prescrição.
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§ 1º – Suspenso o curso da execução, será
aberta vista dos autos ao representante judicial da
Fazenda Pública.
§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens
penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo,
o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos
para prosseguimento da execução.
....................................................................................
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneﬁciando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em
litisconsórcio necessário, todos os interessados, a
sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
....................................................................................
Art. 593. Considera-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens:
I – quando sobre eles pender ação fundada em
direito real;
II – quando, ao tempo da alienação ou oneração,
corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo
à insolvência;
III – nos demais casos expressos em lei.
....................................................................................
Art. 652. O executado será citado para, no prazo
de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 1o Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oﬁcial de justiça procederá
de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando,
na mesma oportunidade, o executado. (Redação dada
pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 2o O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art. 655). (Redação
dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do
exeqüente, determinar, a qualquer tempo, a intimação
do executado para indicar bens passíveis de penhora.
(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 4o A intimação do executado far-se-á na pessoa
de seu advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 5o Se não localizar o executado para intimá-lo
da penhora, o oﬁcial certiﬁcará detalhadamente as
diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.
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LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999
Dispõe sobre a qualiﬁcação de pessoas
jurídicas de direito privado, sem ﬁns lucrativos,
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de
Parceria, e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Da Qualiﬁcação como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público
Art. 1o Podem qualiﬁcar-se como Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas
jurídicas de direito privado, sem ﬁns lucrativos, desde
que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei.
....................................................................................
Art. 10. O Termo de Parceria ﬁrmado de comum
acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos,
responsabilidades e obrigações das partes signatárias.
§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas
das áreas correspondentes de atuação existentes, nos
respectivos níveis de governo.
§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I – a do objeto, que conterá a especiﬁcação do
programa de trabalho proposto pela Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público;
II – a de estipulação das metas e dos resultados
a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma;
III – a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados,
mediante indicadores de resultado;
IV – a de previsão de receitas e despesas a
serem realizadas em seu cumprimento, estipulando
item por item as categorias contábeis usadas pela
organização e o detalhamento das remunerações e
benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus
diretores, empregados e consultores;
V – a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a de
apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do Termo de
Parceria, contendo comparativo especíﬁco das metas
propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas
efetivamente realizados, independente das previsões
mencionadas no inciso IV;
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VI – a de publicação, na imprensa oﬁcial do Município, do Estado ou da União, conforme o alcance
das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo
da sua execução física e ﬁnanceira, conforme modelo simpliﬁcado estabelecido no regulamento desta
Lei, contendo os dados principais da documentação
obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos
recursos previstos no Termo de Parceria.
Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e ﬁscalizada por órgão do
Poder Público da área de atuação correspondente à
atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas
Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.
§ 1o Os resultados atingidos com a execução do
Termo de Parceria devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre
o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público.
§ 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
§ 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta Lei
estarão sujeitos aos mecanismos de controle social
previstos na legislação.
Art. 12. Os responsáveis pela ﬁscalização do
Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização
de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de
Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena
de responsabilidade solidária.
Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o
art. 12 desta Lei, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela ﬁscalização representarão ao Ministério
Público, à Advocacia-Geral da União, para que requeiram
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade
dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que
possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano
ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
e na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1o O pedido de seqüestro será processado de
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias
e aplicações mantidas pelo demandado no País e no
exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
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§ 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores
seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da organização parceira.
Art. 14. A organização parceira fará publicar, no
prazo máximo de trinta dias, contado da assinatura do
Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os
procedimentos que adotará para a contratação de obras
e serviços, bem como para compras com emprego de
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recursos provenientes do Poder Público, observados os
princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o desta Lei.
Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel
com recursos provenientes da celebração do Termo
de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 712, DE 2011
(Complementar)
Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto
de 1981, e a Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, para incluir a superfície dos entes participantes entre os critérios
considerados no cálculo dos coeﬁcientes do
Fundo de Participação dos Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os §§ 1º e 2º do art. 91 da Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 91. .................................................
.......................................................................
§ 1º A parcela de que trata o inciso I do
caput será distribuída da seguinte forma:
I – 5% (cinco por cento), proporcionalmente à superfície de cada ente participante;
II – 95% (noventa e cinco por cento),
proporcionalmente ao coeﬁciente individual
de participação, resultante do produto dos
seguintes fatores:
a) fator representativo da população, assim estabelecido:
Percentual da População de Cada Município
em Relação à do Conjunto das Capitais
Até 2% ..........................................................
Mais de 2% até 5%
Pelos primeiros 2% .......................................
Cada 0,5% ou fração excedente, mais .........
Mais de 5% ...................................................

Fator
2,0
2,0
0,5
5,0

b) fator representativo do inverso da renda
per capita do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no art. 90.
§ 2º A parcela de que trata o inciso II do
caput, deduzido o percentual referido no art.
3º do Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto
de 1981, será distribuída da seguinte forma:
I – 5% (cinco por cento), proporcionalmente à superfície de cada ente participante;
II – 95% (noventa e cinco por cento),
proporcionalmente ao coeﬁciente individual
de participação de cada Município, assim estabelecido:
Categoria do Município, Segundo
seu Número de Habitantes
Coeﬁciente
a) Até 16.980
Pelos primeiros 10.188 .................................
0,6
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Para cada 3.396, ou fração excedente, mais
b) Acima de 16.980 até 50.940
Pelos primeiros 16.980 .................................
Para cada 6.792 ou fração excedente, mais ..
c) Acima de 50.940 até 101.880
Pelos primeiros 50.940 .................................
Para cada 10.188 ou fração excedente, mais
d) Acima de 101.880 até 156.216
Pelos primeiros 101.880 ...............................
Para cada 13.584 ou fração excedente, mais
e) Acima de 156.216 ....................................

0,2
1,0
0,2
2,0
0,2
3,0
0,2
4,0

................................................... ” (NR)
Art. 2° O parágrafo único do art. 3º do Decreto-Lei
nº 1.881, de 27 de agosto de 1981, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 3º ..................................................
Parágrafo único. A sua distribuição dar-se-á da seguinte forma:
I – 5% (cinco por cento), proporcionalmente à superfície de cada ente participante;
II – 95% (noventa e cinco por cento),
proporcionalmente ao coeﬁciente individual
de participação, resultante do produto dos
seguintes fatores:
a) fator representativo da população, assim estabelecido:
Percentual da População de Cada Município
Beneﬁciário em Relação à do Conjunto
Fator
Até 2% ..........................................................
2,0
Mais de 2% até 5%
Pelos primeiros 2% .......................................
2,0
Cada 0,5% ou fração excedente, mais .........
0,5
Mais de 5% ...................................................
5,0
b) fator representativo do inverso da renda
per capita do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no art. 90 da Lei nº 5.172,
de 25 de outubro de 1966.” (NR)
Art. 3° Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 5º da
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989,
renumerando-se como § 1º o atual parágrafo único:
“Art. 5º ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Os montantes partilhados proporcionalmente à superfície de cada Município
não serão considerados na revisão prevista
no § 1º, de tal forma que esses montantes
sempre terão como referência o total nacional
dos entes participantes de cada modalidade
de rateio.” (NR)
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Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1° de janeiro do exercício subseqüente.
Justiﬁcação
O País convive com profundas desigualdades
regionais. Compete ao setor público atenuar os efeitos perversos dessa situação, promovendo ações de
caráter redistributivo em benefício dos entes menos
favorecidos. O Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) está inserido nesse contexto, constituindo um
dos pilares do nosso modelo de federalismo ﬁscal.
Combinando-se a Lei nº 5.172, de 1966, o Decreto-Lei nº 1.881, de 1981, e a Lei Complementar nº
91, de 1997, tem-se que os recursos do FPM são assim repartidos: (i) 10% para os municípios das capitais
(FPM – Capital), distribuídos conforme o coeﬁciente de
participação obtido a partir da multiplicação dos fatores
representativos da população de cada ente e do inverso
da renda per capita de cada estado; (ii) 86,4% para os
demais municípios (FPM – Interior), distribuídos conforme o coeﬁciente de participação deﬁnido a partir da
quantidade de habitantes de cada ente; e (iii) 3,6% para
os municípios do interior enquadrados nos coeﬁcientes
de participação 3,8 e 4,0 (Reserva do FPM), distribuídos conforme os critérios usados pelo FPM – Capital.
Dessa forma, estão presentes no rateio em questão variáveis demográﬁcas e econômicas clássicas
como a população e a renda per capita. Permanece
ausente, porém, a dimensão geográﬁca. Nesse aspecto,
o FPM difere do preconizado pela Lei nº 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN) para o Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).
Com efeito, o art. 89, inciso I, do CTN, tacitamente
revogado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 62, de
1989, incluía entre os critérios balizadores do rateio do
FPE a superfície de cada ente. Essa prática merece
ser não apenas retomada pelo FPE, como propõem,
por exemplo, o PLP nº 50, de 1999, e o PLS nº 289,
de 2010 – Complementar, como também estendida ao
FPM, como estamos propondo.
Trata-se de criar patamares para as cotas-parte
do FPM menos sujeitos a mudanças ao longo do tempo, atenuando o impacto de mudanças acentuadas no
tamanho da população em decorrência, por hipótese,
dos resultados dos censos demográﬁcos. Isso vale
igualmente para eventuais mudanças metodológicas
na mensuração dos agregados econômicos, com seus
efeitos sobre o valor da renda per capita. O censo realizado no ano passado ilustra bem os problemas ora
apontados, pois 172 dos 5.537 municípios do interior
sofreram reduções nos seus coeﬁcientes.
Acerca da mudança introduzida no art. 5º da Lei
Complementar nº 62, de 1989, convém notar que a estruturação do critério populacional em classes, com cada
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intervalo representado por um valor único, gera distorções
nos pesos atribuídos a cada município. Um ente com 10.188
habitantes, por exemplo, pesa tanto quanto um com 5.094
habitantes, pois o art. 91, § 2º, do CTN atribui a ambos
o coeﬁciente 0,6. Se as cotas-parte fossem calculadas
tendo como base os coeﬁcientes de todos os municípios
brasileiros, as assembléias legislativas poderiam competir, de maneira predatória, para criar tantos municípios
quanto fosse possível. Para que isso não acontecesse,
estipulou-se que os municípios criados após 1989 afetariam as cotas-parte tão-somente dos entes pertencentes
ao mesmo estado, congelando-se, na prática, os somatórios estaduais dos coeﬁcientes do FPM – Interior. No caso
da presente proposta, os montantes alocados conforme
o critério geográﬁco serão distribuídos proporcionalmente às próprias superfícies de cada município, sem o uso
de classes. Dessa forma, entes com 100 km2 receberão
exatamente o dobro daqueles com 50 km2 e a criação de
novas prefeituras não trará recursos adicionais para o estado. Por esse motivo, excluem-se estes últimos montantes
do congelamento supramencionado.
Esclarecemos ainda que o patamar escolhido, de
5%, corresponde à participação da superfície do ente
no rateio do FPE, tal como previa o CTN.
Pelo exposto, peço o apoio dos meus Pares para
esta iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Denominado Código Tributário Nacional
Vide texto compilado
Vigência
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º ..................................................
Art. 90. .................................................
SEÇÃO III
Critério de Distribuição do Fundo de
Participação dos Municípios
Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios
a que se refere o art. 86, serão atribuídos: (Redação
dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)
I – ........................................................
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§ 1º A parcela de que trata o inciso I
será distribuída proporcionalmente a um coeﬁciente individual de participação, resultante
do produto dos seguintes fatôres: (Redação
dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)
a) fator representativo da população,
assim estabelecido: (Redação dada pelo Ato
Complementar nº 35, de 1967)
Percentual da População de cada Município
em relação à do conjunto das Capitais:
Até 2% ................................. ........................

Fator:
2

Mais de 2% até 5%:
Pelos primeiros 2%.................. ......................
2
Cada 0,5% ou fração excedente, mais ..........
0,5
Mais de 5% ...................................................
5
b) Fator representativo do inverso da
renda per capita do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no art. 90. (Redação
dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)
§ 2º – A distribuição da parcela a que se
refere o item II deste artigo, deduzido o percentual
referido no artigo 3º do Decreto-lei que estabelece
a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada Município um coeﬁciente individual
de participação determinado na forma seguinte:
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.881, de
1981) (Vide Lei Complementar nº 91, de 1997)
Categoria do Município, segundo seu
número de habitantes
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DECRETO-LEI
Nº 1.881, DE 27 DE AGOSTO DE 1981.
Produção de efeito
Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966, cria a Reserva do Fundo de Participação dos Municípios – FPM a dá outras
providências.
O Presidente da República , no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição,
DECRETA:
Art 1º ...................................................
Art 3º – A Reserva referida no artigo anterior será constituída por 4,0% (quatro por cento)
dos recursos resultantes do disposto no item II
do artigo 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966, com a redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 28 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único A sua distribuição será
proporcional a um coeﬁciente individual de
participação, resultante do produto dos seguintes fatores:
a) fator representativo da população,
assim estabelecido:
Percentual da População de cada Município
beneﬁciário em relação à do conjunto
FATOR
Até 2% ..........................................................
2
Mais de 2% até 5%

Coeﬁciente

a) Até 16.980
Pelos primeiros 10.188 .................................
Para cada 3.396, ou fração excedente, mais

0,6
0,2

b) Acima de 16.980 até 50.940
Pelos primeiros 16.980 .................................
Para cada 6.792 ou fração excedente, mais

1,0
0,2

c) Acima de 50.940 até 101,880
Pelos primeiros 50.940 .................................
Para cada 10.188 ou fração excedente, mais

2,0
0,2

d) Acima de 101.880 até 156.216
Pelos primeiros 101.880 ...............................
Para cada 13.584 ou fração excedente, mais
e) Acima de 156.216 .....................................

Pelos primeiros 2% ......................................
2
Cada 0,5% ou fração excedente, mais .........
0,5
Mais de 5% ...................................................
5
b) fator representativo do inverso da renda “per capita” do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no artigo 90 da Lei
nº 5.172, de 25 de fevereiro de 1966.
Art 4º – .... ............................................
Brasília, em 27 de agosto de 1981; 160º da lndependência e 93º da República. – JOÃO FIGUEIREDO – Delﬁm Netto.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 29.8.1981

3,0
0,2
4,0

§ 3º ......................................................
Art. 218. ...............................................
Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Independência e 78º da República. – H. CASTELLO BRANCO
– Octavio Bulhões – Carlos Medeiros Silva.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27 de outubro de
1966 e retiﬁcado no DOU de 31.10.1966

LEI COMPLEMENTAR
N° 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas sobre o cálculo, a
entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras
providências.
O Presidente Da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
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Art. 1° ..................................................
Art. 4° ..................................................
Art. 5° O Tribunal de Contas da União
efetuará o cálculo das quotas referentes aos
Fundos de Participação e acompanhará, junto aos órgãos competentes da União, a classiﬁcação das receitas que lhes dão origem.
Parágrafo único. No caso de criação
e instalação de Município, o Tribunal de
Contas da União fará revisão dos coeficientes individuais de participação dos demais
Municípios do Estado a que pertence, reduzindo proporcionalmente as parcelas que
a estes couberem, de modo a lhe assegurar recursos do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM.
Art. 6° ..................................................
Art. 9° ................................................
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168° da Independência e 101° da República.
ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR
No 62, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Acre ..............................................................
Amapá ..........................................................
Amazonas......................................................
Pará ..............................................................
Rondônia ......................................................
Roraima .........................................................
Tocantins ......................................................
Alagoas .........................................................
Bahia ............................................................
Ceará ............................................................
Maranhão .....................................................
Paraíba .........................................................
Pernambuco ..................................................
Piauí .............................................................
Rio Grande do Norte ....................................
Sergipe .........................................................
Distrito Federal .............................................
Goiás .............................................................
Mato Grosso .................................................
Mato Grosso do Sul ......................................
Espírito Santo ...............................................
Minas Gerais ................................................
Rio de Janeiro ..............................................
São Paulo .....................................................
Paraná ..........................................................
Rio Grande do Sul ........................................
Santa Catarina .............................................

3,4210
3,4120
2,7904
6,1120
2,8156
2,4807
4,3400
4,1601
9,3962
7,3369
7,2182
4,7889
6,9002
4,3214
4,1779
4,1553
0,6902
2,8431
2,3079
1,3320
1,5000
4,4545
1,5277
1,0000
2,8832
2,3548
1,2798

(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 713, DE 2011
Altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, para ampliar as coberturas do
seguro obrigatório de veículos automotores e permitir ao consumidor a escolha da
seguradora.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro
de 1974, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no art. 2º desta Lei devem
compreender as indenizações por morte, por
invalidez permanente, total ou parcial, por danos materiais e por despesas de assistência
médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por veículo
ou pessoa vitimada:
..............................................................
I – mínimo de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais) – no caso de morte;
II – mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) – no caso de invalidez permanente;
III – mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) – como reembolso à vítima –
no caso de despesas de assistência médica
e suplementares devidamente comprovadas;
IV – mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) – no caso de danos materiais, devidamente comprovados.
§ 1º........................................................
I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou
funcional será diretamente enquadrada em
um dos segmentos orgânicos ou corporais
previstos na tabela anexa, correspondendo a
indenização ao valor resultante da aplicação
do percentual ali estabelecido ao valor da cobertura efetivamente contratada;
..............................................................
§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso,
em valor não superior ao do seguro efetivamente contratado, previsto no inciso III do caput
deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema
Único de Saúde, quando em caráter privado,
vedada a cessão de direitos;
..............................................................
§ 4º O segurado poderá escolher e contratar livremente a seguradora, obedecidos os
limites mínimos dos valores estabelecidos nos
incisos I a IV do caput do art. 3º desta Lei, hi-
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pótese em que não fará pagamento do prêmio
do seguro ao consórcio mencionado no art. 7º
desta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após um ano da
data de sua publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, estabelece o seguro obrigatório de veículos automotores.
Contudo, esse seguro não cobre danos materiais e
os valores para indenizações decorrentes dos eventos morte, invalidez permanente e despesas médicas
são muito baixos.
Isso faz com que muitos proprietários de veículos, além de pagarem o seguro obrigatório, contratem
seguros facultativos.
A situação é injusta, porque muitas vezes o condutor culpado pelo acidente não fez seguro facultativo e a vítima ﬁca desprotegida, seja porque os danos
sofridos foram materiais, seja porque a cobertura do
seguro obrigatório é insuﬁciente.
Pretendemos mudar essa situação.
Propomos estabelecer que o seguro obrigatório
deve compreender também os danos materiais, bem
como estabelecer valores mínimos para todas as coberturas previstas. Será de livre escolha do segurado
a companhia seguradora, desde que obedecidos os
valores míninos estabelecidos. Obviamente o segurado
poderá optar por contratar seguros com indenizações
mais elevadas, visto que o seguro não elide a responsabilidade civil decorrente de culpa ou da teoria do
risco positivada atualmente pela Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil).
Com isso estaremos protegendo as pessoas vitimadas por acidentes de veículos, bem como fazendo
justiça às pessoas precavidas que contratam seguros
facultativos.
É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974.
Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não.
O Presidente da República , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art . 1º . ................................................
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Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total
ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482,
de 2007)
b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482,
de 2007)
c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 11.482,
de 2007)
I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) –
no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) – no caso de invalidez permanente; e (Incluído
pela Lei nº 11.482, de 2007)
III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas
de assistência médica e suplementares devidamente
comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não
sejam suscetíveis de amenização proporcionada por
qualquer medida terapêutica, classiﬁcando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se
a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela
Medida Provisória nº 451, de 2008).
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos
ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo
a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Medida Provisória nº 451, de 2008).
II - quando se tratar de invalidez permanente
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento
da perda anatômica ou funcional na forma prevista
na alínea “a”, procedendo-se, em seguida, à redução
proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinqüenta por cento para as de média
repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez
por cento, nos casos de seqüelas residuais. (Incluído
pela Medida Provisória nº 451, de 2008).
§ 2o O seguro previsto nesta Lei não contempla
as despesas decorrentes do atendimento médico ou
hospitalar efetuado em estabelecimento ou em hospital
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credenciado ao Sistema Único de Saúde – SUS, mesmo
que em caráter privado, sendo vedado o pagamento
de qualquer indenização nesses casos. (Incluído pela
Medida Provisória nº 451, de 2008).
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso
II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na
tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classiﬁcando-se a invalidez permanente como
total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente
parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o
disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).
I – quando se tratar de invalidez permanente
parcial completa, a perda anatômica ou funcional será
diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo
da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).
II – quando se tratar de invalidez permanente
parcial incompleta, será efetuado o enquadramento
da perda anatômica ou funcional na forma prevista no
inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida,
à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas
de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento)
para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco
por cento) para as de leve repercussão, adotando-se
ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos
de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de
2009). (Produção de efeitos).
§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente
comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto
ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter pri-
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vado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei
nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas
quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob
pena de descredenciamento do estabelecimento de
saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades
previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
(Produção de efeitos).
Art . 4º A indenização no caso de morte será
paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais
casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na
forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros
Privados. (Vide Medida nº 340, de 2006)
Parágrafo único. Para os ﬁns deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.
§ 1o Para ﬁns deste artigo, a companheira será
equiparada à esposa, nos casos admitidos pela lei previdenciária; o companheiro será equiparado ao esposo
quando tiver com a vítima convivência marital atual
por mais de cinco anos, ou, convivendo com ela, do
convívio tiver ﬁlhos. (Renumerado com nova redação
pela Lei nº 8.441, de 1992)
§ 2o Deixando a vítima beneﬁciários incapazes,
ou sendo ou resultando ela incapaz, a indenização
do seguro será liberada em nome de quem detiver o
encargo de sua guarda, sustento ou despesas, conforme dispuser alvará judicial. (Incluído pela Lei nº
8.441, de 1992)
Art. 4o .. ................................................
Art . 13...................................................
Brasília, 19 de dezembro de 1974; 153º da Independência e 86º da República. – ERNESTO GEISEL
– Severo Fagundes Gomes.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.1974 e retiﬁcada no DOU de 31.12.1974
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 92, de 2011 (nº 1.672/2011, na
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origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 3.057, de
2011, referente ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes de operação de crédito externo,
autorizada pela Resolução 5/2011, do Senado Federal.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 1.710, de 2011, na
origem, do Tribunal de Contas da União, comunicando
o recebimento do autógrafo da Resolução nº 18, de
2011, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal
como processo nº TC – 035.142/2011-1, e o seu envio
ao setor competente para as providências cabíveis.
É o seguinte o Aviso:
Aviso n° 1.710 -GP/TCU
Brasília, 18 de novembro de 2011.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Oﬁcio n° 2.055 (SF), de 16/11/2011,
por meio do qual Vossa Excelência encaminha a este
Tribunal “autógrafo da Resolução n° 18, de 2011 (SF),
que ‘Autoriza Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas)
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$128.660.000,00
(cento e vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta
mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-035.142/2011-1, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Aviso nº 1.710, de 2011, foi juntado ao processado
do Projeto de Resolução.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação
e será juntado ao processado do Requerimento n°
1.233, de 2011.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 1.464, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro
da Fazenda sobre a arrecadação, por estado, do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações
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interestaduais com bens e mercadorias importados do
exterior.
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 as seguintes informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a arrecadação, desde 2004, por
estado, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, nas operações interestaduais com bens
e mercadorias importados do exterior.
Justiﬁcação
A partilha do imposto entre o Estado de origem e o
Estado de destino das mercadorias e serviços é levada a
cabo por meio da implantação de alíquotas interestaduais
diferenciadas. Essa sistemática alcança também as mercadorias de procedência estrangeira, o que abre caminho
para que os Estados, de acordo com sua conveniência,
reduzam drasticamente a incidência do ICMS, atraindo
para seu território empresas especializadas em adquirir
produtos estrangeiros para revenda ou mesmo produtores
nacionais que, diante dos incentivos, optem por importar
maquinários e outros bens de produção.
A reiteração dessa prática por parte das unidades
federadas pode ter como consequência o sucateamento da indústria nacional. A perdurar o incentivo indiscriminado e incontrolado às importações, a tendência
é que, cada vez mais, se dê preferência ao produto
importado em detrimento do brasileiro. É bom lembrar
que, a principal função de muitos tributos não é necessariamente a arrecadação tributária para fazer frente a
despesas públicas, mas a de servir como instrumento regulatório de intervenção estatal para promover o
bem-estar social e econômico da sociedade.
O PRS nº 72, de 2010, em discussão no Senado Federal, tenta corrigir essa distorção deslocando a
tributação de ICMS dos bens e mercadorias importados do exterior exclusivamente para o Estado em que
se der o consumo, independentemente do local por
onde o produto ingressar no País. Entretanto, há um
temor que uma mudança brusca nas alíquotas e na
sistemática de apuração do tributo pode acarretar em
desequilíbrio altamente nocivo das contas estaduais.
Dessa forma, é indispensável conhecermos a distribuição dos valores arrecadados por esses tributos para
avaliarmos corretamente os seus impactos na economia brasileira e, sobretudo, do Estado de Minas Gerais
ao qual tenho a honra de representar.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
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REQUERIMENTO Nº 1.465, DE 2011
Requer ao Sr. Ministro de Estado da
Saúde informações sobre qual foi o montante total dos recursos repassados na área
da saúde nos anos de 2007 a 2011 e sua
respectiva Execução Orçamentária.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no § 2o do art. 50 da
Constituição Federal e nos art. 216, inciso I, do Regimento
Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações
ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, sobre qual foi o montante
total dos recursos repassados na área da saúde nos anos
de 2007 a 2011 e a execução orçamentária efetivamente
realizada pela União, não contabilizados ou identiﬁcados
nesse montante os recursos inscritos em restos a pagar e
posteriormente cancelados pelo governo federal descriminados, preferencialmente, por cada Estado da Federação.
Justiﬁcação
A decisão do Congresso Nacional sobre a regulamentação da EC 29 – recursos vinculados para
área da saúde – trará reﬂexos imediatos à população
brasileira. O Parlamento tem o dever/poder de acertar.
Assim, ao ler notícia veiculada no Jornal “O Globo”¹, publicado no dia 28 p.p. sob o título “Na Saúde,
gastos em queda”, vi com enorme preocupação, a
possível artimanha que pode estar sendo engendrada
para mascarar a subtração de recursos destinados a
saúde, inclusive, segundo a mesma fonte, objeto de
ação promovida Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF-DF) que reclama a devolução de R$
2,6 bilhões.
Reforça a necessidade da apresentação do presente Requerimento, a informação constante do ﬁnal
da matéria, de que ao ser procurado para esclarecer
os fatos narrados, o Ministro da Saúde, não quis se
manifestar sobre o assunto.
Registro, por último, que a identiﬁcação dos recursos destinados para saúde cancelados no decorrer do
exercício orçamentário é de fundamental importância
para veriﬁcação sobre o gasto efetivo realizado pela
União nesta área.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
Matéria referida no jornal “O Globo”:
BRASÍLIA
¹A grave crise no setor da Saúde reﬂete, entre
outros problemas, escolhas do governo no rateio dos
recursos federais. Desde 2000 – quando entrou em
vigor a Emenda Constitucional 29, que estabelece
um piso de gastos para o setor – até o ano passado, o
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montante de recursos efetivamente aplicados caiu de
1,76% do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,66%, na
contramão do espírito da lei. Levantamento realizado
pelo GLOBO mostra que, na área social, o setor foi o
que mais perdeu na comparação com os demais. Na
Educação, os gastos subiram de 0,97% para 1,29% do
PIB nesse período. Na Previdência, pularam de 6,3%
para 6,9%, e, na Assistência Social, de 0,45% para
1,06% do produto.
Os números da execução orçamentária mostram
enorme diferença entre o que o governo se comprometeu a gastar e o que, na prática, foi destinado à
Saúde. De 2000 a 2010, a diferença entre os valores
empenhados (prometidos) no orçamento da Saúde e
o que foi efetivamente gasto no setor chega a R$45,9
bilhões, sem considerar a inﬂação do período. Só em
2010, essa diferença foi de R$6,4 bilhões.
Em 2010, se os valores empenhados no Ministério da Saúde tivessem sido efetivamente gastos no
custeio do setor, a parcela do governo federal aplicada
pularia de 1,66% para 1,83% do PIB. No ano passado,
foram empenhados R$67,328 bilhões e, gastos, efetivamente, R$60,924 bilhões.
A Emenda Constitucional 29, aprovada em setembro de 2000, pretendeu assegurar um piso de gastos para a Saúde que, na prática, tornou-se o teto das
despesas. Além disso, o cumprimento pleno do piso
constitucional é questionado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Parte do previsto vira restos a pagar
O governo calcula o piso de gastos com base no
montante de recursos empenhados para o setor somado à variação nominal do PIB – como estabelece
a Emenda 29. No entanto, parte desses recursos não
é executada no exercício e transforma-se em restos
a pagar. Ou seja, é transferida para o orçamento do
ano seguinte.
O que os procuradores do Ministério Público
Federal no Distrito Federal (MPF-DF) e o Tribunal de
Contas da União (TCU) constataram é que uma parte desses restos a pagar é cancelada, após ter sido
computada no piso da área da Saúde.
A ação do MPF-DF, de outubro de 2010, reclama
a devolução de R$2,6 bilhões que teriam sido subtraídos do piso por meio desse expediente.
– O governo tem deixado, a cada ano, bilhões em
recursos destinados à Saúde como restos a pagar e,
nos anos seguintes, cancela esses recursos. Aí está a
fraude – alerta o médico Gilson Carvalho, especialista
da área e consultor do Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde.
(...)
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O governo não quis comentar os números da execução orçamentária que mostram a redução nos gastos
com Saúde, desde o início da vigência da Emenda 29,
em proporção do PIB. O ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, foi procurado ontem, mas sua assessoria informou que ele e o ministério não iriam se manifestar,
porque não houve tempo para analisar os dados.
REQUERIMENTO N° 1.466, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda sobre a arrecadação, por estado, da CIDE-COMBUSTÌVEIS.
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 as seguintes informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a arrecadação e destinação, desde
2002, da CIDE-COMBUSTÍVEIS.
Justiﬁcação
Constituída com base na Emenda Constitucional
nº 33, de 11 de dezembro de 2001, a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo
e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível deveria ter sua arrecadação destinada: a)
ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de
álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados e petróleo; b) ao ﬁnanciamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do
gás; e c) ao ﬁnanciamento de programas de infraestrutura de transportes.
Entretanto, o governo não vem dando a correta
destinação constitucional a esses recursos. Em 2003,
o Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo
015.719/2001-5, por meio do Acórdão 938/2003 deixou
explicitada essa má gestão, ao apontar três graves situações: (1) desvio de ﬁnalidade; (2) permanência no
caixa do Tesouro Nacional; e (3) substituição de fontes ordinárias de dotações antigas do orçamento dos
transportes por receitas proporcionadas pela Cide,
inviabilizando o acréscimo de recursos ao setor.
Por outro lado, é notória a precária situação da
infraestrutura de transportes nacional, com reﬂexos
nos mais variados setores da economia nacional e na
vida das pessoas. Estados, como é o caso de Minas
Gerais, que detém uma ampla malha viária federal sofrem com a má conservação das estradas, sem que
possam agir para sanar os problemas, seja em função
da falta de recursos, seja, principalmente, por não deterem a competência legal para tanto.
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Também é importante destacar os recentes acidentes ocorridos em áreas de exploração de hidrocarbonetos na nossa plataforma oceânica, que demonstram os baixos investimentos realizados na prevenção
e correção de impactos ambientais causados pela
indústria do petróleo.
Pelo exposto, requeiro informações relativas à
arrecadação da receita da Cide e da sua execução
orçamentária, após a dedução da Desvinculação das
Receitas da União (DRU), contendo: (1) o volume arrecadado ano a ano, desde 2002; (2) a destinação dos
recursos da Cide/Combustíveis, com detalhamento dos
repasses realizados, por área – subsídios, transportes
e meio ambiente; (3) os recursos transferidos a Estados e Municípios, detalhados por unidade federativa.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 1.467, DE 2011
Requer ao Sr. Ministro de Estado da
Saúde informações sobre os recursos repassados aos Estados da federação destinados ao combate da dengue.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no § 2o do art. 50
da Constituição Federal e nos art. 216, inciso I, do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, sobre
qual foi o montante total dos recursos repassados para
as ações de prevenção, controle e combate à dengue
no País, nos anos de 2007 a 2011, descriminados por
cada Estado da Federação, além de especiﬁcar, se
houve, e em caso positivo, o montante de recursos,
neste mesmo período, voltados ao ﬁnanciamento de
pesquisas realizadas pela FIOCRUZ no desenvolvimento da vacina contra a dengue.
Justiﬁcação
É de bom alvitre lembrar, que matéria jornalística publicada, no dia 17 de abril de 2007, ou seja, há
mais de 3 (três) anos, no site http://noticias.pgr.mpf.gov.
br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/17-04-2007-mpf-pede-que-uniao-aplique-recursos-de-combate-a-dengue/, dava notícia de que o Ministério Público
Federal já exortava à União a aplicação de recursos
de combate à dengue, em todo o país.
Segundo esta matéria, o Ministério Público Federal em Marília (SP) propôs uma ação civil pública
na Justiça Federal pedindo que a União seja obrigada
a aplicar corretamente os recursos destinados à prevenção e combate da dengue.
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Com base nisso e, ainda, considerando também dados obtidos no mesmo site indicado pela reportagem (Contas Abertas) relativos à execução por
programa (Exercício 2007-Fonte SIAFI) de que foram empenhados e pagos naquele ano apenas R$
456.920,00, correspondentes a 17,22 % do total disponível, acreditando que a inércia e a inaplicação das
verbas públicas no combate à doença foram decisivas para o atual estado em que se encontram vários
Municípios, ameaçados pela dengue, localizados nas
mais diversas regiões do Brasil, inclusive, no meu Estado, é que entendo imprescindível a oitiva do Exmo.
Sr. Ministro de Estado da Saúde, razão do presente
Requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 1.468, DE 2011
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com a alínea “a”, inciso I do art. 215
e art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro que sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro
de Minas e Energia informações sobre a distribuição
de gás natural do estado do Amazonas.
1. Quais as ações desse Ministério que visam incentivar a troca da matriz energética das empresas do
Polo Industrial de Manaus – PIM dos demais grandes
consumidores de energia da capital do Amazonas?
2. Existe previsão de investimentos com vistas a
ampliar a rede de distribuição de gás natural do gasoduto Coari-Manaus para outros municípios do Estado?
3. Existe previsão de investimentos para implantar
no Estado novas usinas de geração de energia elétrica
que funcionem à base de gás natural?
4. Há planejamento para implementar políticas
de informação aos empresários da região sobre os
benefícios na troca da matriz energética para o gás
natural, como a concessão de incentivos, a diminuição
da poluição ambiental, e outros?
Justiﬁcação
A questão energética no Amazonas sempre foi
um tema amplamente discutido na sociedade, uma
vez que o Estado tem deﬁciência na sua capacidade
de geração de energia. As cidades vivem em regime
constante de racionamento de energia, sendo que,
em algumas localidades, principalmente no interior, a
energia é oferecida em pequeno intervalo de tempo.
Sempre se discutiu os meios pelos quais seria
possível aumentar a capacidade de geração e distribuição de energia no estado de forma sustentável, com
menor impacto possível na natureza.
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No campo de exploração de Urucu, por exemplo,
foi possível interligar esta área à Manaus através do
gasoduto Coari-Manaus. A obra atravessou quilômetros até chegar à capital Amazonense para distribuição de energia mais limpa, com menor impacto sobre
o meio ambiente.
Essas áreas produtoras estão localizadas nos
municípios de Coari e Tefé, onde se encontram as
maiores bacias sedimentares da região norte e de
onde se pode extrair o gás natural para serem explorados comercialmente em Manaus, capital do Estado
que abriga a Zona Franca de Manaus – ZFM.
O pólo industrial da ZFM se caracteriza por ser
o maior consumidor de energia do Amazonas, motivo
pelo qual, nos últimos anos, proliferaram-se as usinas
termoelétricas, alimentadas com combustíveis altamente poluentes, como o óleo diesel e querosene. As
referidas usinas geram energia tanto para a capital
como para cidades do interior.
Contudo, recentemente foi noticiado nos meios
de comunicação que após um ano de funcionamento
da Companhia de Gás do Amazonas – CIGÁS, ainda
há problemas a serem ultrapassados no que concerne
a uma maior rede de distribuição do que é produzido.
Outro ponto crucial é que para melhor distribuição
e utilização do gás natural é necessário incentivar as
indústrias sediadas na capital para que mudem suas
matrizes energéticas termoelétricas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 1.469, DE 2011
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com a alínea “a”, inciso I do
art. 215 e art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro que sejam solicitadas a Exma. Sra.
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
as seguintes informações, acerca da aplicação das
políticas públicas no estado do Amazonas, a ﬁm de
diminuir os índices de desigualdade social e regional
e distribuição de renda.
1. Quais as políticas públicas a serem realizadas
por esse Ministério que visam diminuir as desigualdades sociais no Amazonas e aumentar os índices de
melhor distribuição da renda à população?
2. Existe algum planejamento de médio ou longo
prazo que contempla a Amazônia com programas ou
projetos nessa área?
3. Quais as metas planejadas para o estado do
Amazonas, até o ano de 2014, no âmbito desse Órgão?
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4. Há recursos para serem destinados na aplicação das políticas públicas que visam diminuir esses
índices do estado?
5. Qual o valor dos recursos a serem aplicados
nesses programas e projetos no Amazonas até o ano
de 2014?
6. Tendo em vista que, das pessoas consideradas
miseráveis no Estado, 83% (oitenta e três por cento)
moram no interior, existe algum programa ou projeto
especíﬁco que atendam esses municípios?
7. Qual percentual da população carente do Amazonas contemplada com os recursos dos programas
sociais do governo federal de transferência de renda?
8. Quais as diﬁculdades encontradas que impedem a população carente do Amazonas ser beneﬁciadas com os programas sociais desse Órgão?
Justiﬁcação
A Constituição Federal de 1988 em seu art. 3º, III,
institui como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e a redução
das desigualdades sociais e regionais.
Todavia, ainda há muito a ser realizado no sentido
de erradicar a situação de extrema pobreza do Brasil. É público e notório que as desigualdades sociais
são latentes e ainda há muita concentração de renda,
apesar dos esforços de vários governantes que já comandaram este país.
A ﬁm de atingir o objetivo, a busca pela erradicação da miséria no Brasil é uma marca do governo
federal na última década. O Governo priorizou os investimentos nos programas de transferência direta de
renda, como o bolsa família, para atender a população
comprovadamente pobre e que assim proporcionar aos
mais carentes maiores perspectivas de vida.
Por ser uma política pública prioritária, no decorrer dos anos os recursos destinados para esses programas aumentaram consideravelmente, ampliaram o
alcance e beneﬁciaram milhares de pessoas no Brasil.
Em que pese o aumento dos investimentos nos
programas sociais, recentemente foi publicado e divulgado na mídia amazonense o levantamento de dados realizados pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística – IBGE, que apontou que o Amazonas
reduziu apenas em 2,2% o grau de desigualdade no
rendimento domiciliar per capita médio dos municípios.
Assim, tendo em vista que todo cidadão brasileiro tem seus direitos essenciais – saúde, lazer, educação e outros – garantidos no texto constitucional, há
necessidade de levantar dados junto ao Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, com vistas
a identiﬁcar o porquê do Amazonas reduzir apenas em
2,2% o grau de desigualdade no rendimento domiciliar
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per capita médio dos municípios, apesar de todos os
esforços realizados.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.470, DE 2011
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com a alínea “a”, inciso 1 do
art. 215 e art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro que sejam solicitadas a Exma. Sra.
Ministra de Estado do Meio Ambiente as informações
sobre o Plano Amazônia Sustentável – PAS e sua
aplicabilidade na execução do planejamento construído quando de sua formulação e criação:.
1. Qual a quantidade de projetos elaborados para
a região Norte desde a constituição do PAS, e quantos
desses projetos já foram executados?
2. Quais projetos estão em execução?
3. Quais Estados da federação são abrangidos
pelo PAS?
4. Há parcerias vigentes com os governos estaduais ou municipais envolvidos para execução de
projetos em andamento vinculados ao PAS?
5. Quais são as principais ﬁnalidades que o PAS
trabalha atualmente?
6. Qual o balanço do PAS em relação ao seu alcance na região Amazônica?
Justiﬁcação
A região Amazônica, nos últimos anos, ganhou
grande importância dentro do planejamento de políticas
públicas no país. Isso se deu em razão dos cientistas
alertarem sobre os riscos concernentes ao desmatamento e a extinção de espécies raras e muitas vezes
ainda não catalogadas.
A preservação região é de suma importância não
somente para o país, mas também para a humanidade, uma vez que tem papel relevante na manutenção
da temperatura global, preservação de grande parte
da biodiversidade, centro para estudos e pesquisas
para descoberta de novos medicamentos, cosméticos,
dentre outros fatores cruciais que corroboram para o
normal desenvolvimento da humanidade.
Sua relevância é tão vasta quanto sua extensão,
o bioma chega a ocupar aproximadamente seis milhões de quilômetros quadrados do espaço territorial
brasileiro o que representa 49% do território do país.
Apesar das vantagens, a região é hoje alvo da
cobiça de diversas pessoas, que vêem nesse bioma
oportunidades de enriquecimento sem que sejam preservados os seus recursos, ou mesmo que haja uma
exploração sustentável.
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Nesse contexto, estão incluídos empreendedores
despreocupados com a prática de atividades sustentáveis, verdadeiros criminosos que praticam a grilagem
de terras, pecuaristas e agricultores que desmatam
ﬂorestas nativas em busca terras para plantação de
pasto e outras culturas, mineradores que poluem o
ar, solo e os rios. Todos realizam suas atividades sem
se preocupar com qualquer tipo de recomposição da
ﬂoresta e da biodiversidade existente.
Na busca de evitar a extinção da biodiversidade
da ﬂoresta amazônica, especialistas estudam meios
de implementar atividades comerciais que ajudem a
desenvolver a região, social e economicamente, sem
que haja grandes impactos ambientais.
A sustentabilidade hoje é uma prática aplicada
pelas pessoas interessadas no desenvolvimento com
a conservação dos recursos naturais locais. Para aliar
o desenvolvimento social e econômico à preservação
da natureza e, potencializar a importância da região,
foi idealizado e criado o Plano Amazônia Sustentável
– PAS, no qual a União, em conjunto com estados federados e municípios, busca desenvolver programas
sustentáveis para atrair maiores investimentos e contribuir com o crescimento da região amazônica e a
redução das desigualdades sociais.
Por tudo que foi exposto, é que se vislumbra a
importância da aplicação de novas políticas públicas,
no sentido de incentivar a sustentabilidade e com isso
a preservação dos recursos naturais existentes, que
são capazes de gerar riqueza, renda e diversos empregos sem que seja necessário destruir a fauna e a
ﬂora. – Senadora Vanessa Grazziotin
REQUERIMENTO Nº 1.471, DE 2011
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com a alínea “a”, inciso I do art. 215
e art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro informações do Exmo. Sr. Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário referente as razões que fundamentaram a decisão do fechamento das seis unidades do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, presentes nos municípios do interior do Amazonas.
1. Quais os motivos da decisão de fechamento
dos escritórios do INCRA no interior do Amazonas?
2. Quantos servidores serão afetados com essa
decisão?
3. Quais serão os destinos desses servidores que
exercem atualmente suas funções no interior do estado?
4. Haverá prejuízos as regiões afetadas com o
fechamento desses escritórios?
5. Tendo em vista que haverá centralização do
Órgão na capital do Estado, como as questões indí-
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genas serão tratadas a partir do fechamento desses
escritórios?
6. Como serão realizadas as questões de regularização fundiárias no interior do Estado?
Justiﬁcação
Recentemente, foi noticiado na mídia amazonense que seis escritórios do INCRA serão fechados,
atingindo os municípios de Benjamim Constant, Tefé,
Lábrea, Borba, Manacapuru e Parintins.
O fechamento dessas seis unidades do INCRA
no interior do Amazonas tem impacto extremamente
negativo para o meio-ambiente e para o País. A região
tem alto índice de criminalidade ambiental, devido Ás
distâncias imensas, sem rodovias interligando os municípios e o custo do acesso aéreo é alto.
A informação torna-se mais preocupante se considerado que os municípios são áreas de fronteira.
Neles há intensa movimentação de pessoas e desenvolvimento do comércio, devido principalmente às
atividades de extração de madeiras e exploração de
recursos naturais.
Todas as decisões políticas que inﬂuenciam, direta
ou indiretamente, na preservação do meio-ambiente
da Amazônia têm reﬂexos nacional e internacional. A
exploração do bioma e dos recursos minerais é alvo
da cobiça de muitos que vêm oportunidades de enriquecimento, sem a preocupação de preservar os recursos naturais, ou mesmo que haja uma exploração
sustentável.
A classe rural amazonense também está preocupada, uma vez que tal medida prejudica os produtores
rurais, que passariam a ter diﬁculdades ao acesso de
informações, serviços como documentação pública de
responsabilidade do INCRA.
Assim, não resta dúvida que a ﬁscalização nos
municípios do interior do Amazonas se faz tão importante pelos órgãos ambientais, principalmente, para
ﬁscalizar a regularização fundiária e inibir a grilagem
de terras, reduzir os crimes ambientais e outras atividades ilícitas.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
despachados à Mesa para decisão.Sobre a mesa,
propostas de emenda à Contituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
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(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– As Propostas de Emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Srs. Senadores Mário Couto, Aloysio Nunes
Ferreira, Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Cícero Lucena,
Cyro Miranda e as Srªs Senadoras Lúcia Vânia e Angela Portela enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na forma do disposto no art. 203, combinado
com o art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Srªs Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro das matérias veiculadas pela mídia nacional
sobre o ministro do Trabalho Carlos Lupi, publicadas
de 07 a 23 de novembro de 2011.
As matérias destacam mais um caso de corrupção
no ministério da presidente Dilma. O Ministro Carlos
Lupi manteve-se no cargo mesmo depois de mentir
para a Presidente da República e para o Congresso
sobre suas relações aeronáuticas com o empresário
Adair Meira, dono da ONG envolvida em irregularidades no Ministério do Trabalho.
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Sr. Presidente, requeiro que as matérias sejam
consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais do Senado
Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO .
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
O SUBSTRATO DA CORRUPÇÃO
Veja – 21/11/2011
O patético caso do ministro Carlos Lupi dá à
presidente Dilma Rousseff a oportunidade de corrigir
uma prática que está na raiz da maioria dos escândalos: o loteamento de cargos com o objetivo de obter
apoio ao governo
Na última quinta-feira, o ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, foi ao Senado jogar uma cartada decisiva
para as pretensões dele de continuar no cargo. Acusado de mentir ao Congresso e acossado por denúncias
de cobrança de propina pela cúpula do ministério e de
irregularidades na execução de convênios ﬁrmados
com ONGs, Lupi prometera à presidente Dilma Rousseff, na véspera, rechaçar cabalmente as acusações
e provar sua inocência. A audiência seria a redenção
do ministro e presidente licenciado do PDT. Seria.
Como na semana anterior, quando participou de uma
reunião na Câmara, Lupi produziu uma farta quantidade de provas – todas contra si mesmo. Diante dos
senadores, o ministro recuou e admitiu ter viajado no
King Air providenciado por – como é mesmo o nome?
– Adair Meira, dirigente de duas ONGs que têm contratos milionários com o Trabalho. Foi a conﬁrmação da
primeira de suas mentiras. O ministro também recuou
e admitiu conhecer Adair, um parceiro que, sabe-se
agora, chegou a oferecer um jantar em homenagem
a Lupi em Goiânia. Jantar na casa do próprio Adair,
aquele de quem o ministro não sabia nem o nome nem
o endereço. Foi a conﬁrmação da segunda de suas
múltiplas mentiras.
Posando no papel de vitima de uma conspiração
urdida por adversários. Lupi desferiu mais golpes contra
si mesmo. Ao contrário do anunciado na véspera, não
apresentou prova de que seu partido pagara os aviões
usados na viagem, em dezembro de 2009, pelo Maranhão. Não o fez porque seus correligionários vieram a
público para dizer que não pagaram. Sem querer, Lupi
ainda abriu brecha para a revelação de que, durante
as “atividades partidárias” realizadas no Maranhão, ele
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recebera cerca de 1 700 reais em diárias pagas pelos
contribuintes. “Eu só quero saber do que sou acusado”,
clamou o ministro, para o espanto da audiência. Coube
a um senador do próprio PDT, o novato Pedro Taques,
ex-procurador da República, resumir a situação. Diante
de sucessivas mentiras. Lupi e o partido não gozavam
mais da conﬁança da sociedade para continuar à frente do ministério, disse Taques. Politicamente, estavam
condenados numa sentença justa e inapelável.
Ministro há quatro anos e meio, Lupi tem uma memória privilegiada, segundo seus auxiliares, mas que
lhe faltou desde que VEJA começou a revelar, há três
semanas, os ilícitos cometidos por pedetistas lotados
na cúpula do Trabalho. O ministro só reconheceu ter
viajado no King Air depois da divulgação, na segunda-feira passada, de uma foto dele desembarcando do
avião. E só reconheceu ter viajado ao lado de – como
é mesmo o nome? – Adair Meira após o site de VEJA
publicar um vídeo no qual os dois aparecem numa
solenidade oﬁcial no município de Grajaú. As fotos e
os vídeos o desmascararam. Tomaram-no um espectro sem credibilidade na Esplanada, mas ainda assim
ministro. Até o fechamento desta edição, Dilma não
havia demitido Lupi – e nem pretendia fazê-la. Uma
postura surpreendente, seja pelas sucessivas mentiras
do pedetista, seja pelo desempenho dele como gestor.
Quando era chefe da Casa Civil, Dilma já não gostava
do trabalho de Lupi. Quando assumiu o Planalto, pensou em trocá-lo, mas foi dissuadida por Lula. À frente
do governo, tirou poderes dele. como a prerrogativa de
negociar com grevistas, e estava decidida a rifá-lo na
reforma ministerial, prevista para janeiro.
Depois de demitir cinco ministros acusados de
corrupção e tráﬁco de inﬂuência, o natural seria a presidente antecipar o cronograma e exonerar Lupi imediatamente. Mas ela, como o antecessor Lula, decidiu,
neste caso, render-se à lógica nefasta da “governabilidade”. Render-se ao temor de que a demissão afastaria o PDT da base aliada. A presidente que angariou
apoio popular graças à faxina ética preferiu na semana
passada, fazer vista grossa à sujeira. Isso. obviamente, tem implicações. Entre elas, suspender a saudável
ofensiva, até então em curso, destinada a desmontar
máquinas de arrecadação instaladas pelos partidos
nos ministérios. Caso do PCdoB no Esporte, do PMDB
na Agricultura e no Turismo e do PR nos Transportes
(veja o quadro na pág. 76). São essas engrenagens
partidárias que servem de dínamo para a corrupção e
o desvio de verbas. Com o aval do governo, surrupiam
dinheiro de programas sociais e de obras para os cofres
dos partidos e os bolsos dos correligionários. Diz o historiador Marco Antonio Villa, professor da Universidade
Federal de São Carlos: “O Brasil destoa das grandes
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democracias mundiais com este presidencialismo de
transações que não são nada republicanas”.
Desde a redemocratização, na década de 80,
vigora no Brasil o chamado governo de coalizão. Funciona assim: o presidente da República de turno, para
manter os partidos em sua órbita e receber deles votos
favoráveis no Congresso, dá às legendas o controle
de cargos importantes da máquina pública. De inicio
eram ministérios. Com o decorrer dos anos, a fatura
foi se tornando mais salgada. Agora, loteiam-se ministérios, autarquias, fundações e até os 23000 cargos comissionados à disposição do governo federal
(veja o quadro na pág. 73). O rateio do butim garante
a governabilidade mas, à custa, como mostram os recorrentes casos de corrupção, do suado dinheiro do
contribuinte. “É possível governar sem o loteamento
de cargos desde que sejam fechadas alianças programáticas”, diz Villa. Ou seja: desde que o amálgama da
base governista sejam ideias comuns para solucionar
os problemas do país. “É preciso extinguir a maioria
dos cargos de nomeação política. O Brasil é a única
grande democracia a ter essa quantidade exagerada”,
acrescenta. A proposta é simples. Substituir os apadrinhados por servidores concursados. Trocar o QI – cínica
abreviação do igualmente cínico “quem indica” – pela
proﬁssionalização e pela meritocracia. Dar uma visão
empresarial a um estado tratado como bem privado
por determinados setores.
Para o cientista político David Fleischer, professor
da Universidade de Brasília (UnB), a reforma ministerial dará à presidente Dilma a possibilidade de romper
com o sistema atual, no qual o loteamento de ministérios e de mais de 20000 cargos serve para amarrar
os partidos ao governo. Fleischer considera prioritário
acabar com a adoção do modelo chamado de porteira
fechada, aquele em que o partido comanda todos os
postos de uma estrutura administrativa – do titular de
um ministério ao degrau mais baixo da hierarquia. Dilma
já impediu algumas porteiras fechadas. Previdência e
Minas e Energia, por exemplo, têm ministros indicados
pelo PMDB, mas secretários executivos escolhidos
pela própria presidente. São exceções. Desde junho,
Dilma demitiu cinco ministros por irregularidades. Em
todos os casos, trocou-os por colegas “” do mesmo
partido, que continua indicando desde a secretária
que anota recados até o diretor que libera o dinheiro.
Para o experiente deputado Miro Teixeira, no décimo
mandato como deputado federal, a queda dos ministros não passa de um “jogo de distração”, no qual se
corta a cabeça dos titulares mas se mantém a estrutura corrompida dos partidos nas pastas. “O ministério
ﬁca” com o mesmo partido e acaba por isso mesmo.
Há um sistema organizado para roubar o dinheiro pú-
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blico. A presidente tinha de demitir antes de submeter
os ministros à fritura e ir a fundo”, diz o parlamentar
do PDT. Cientes disso, partidos governistas operam
para retomar espaços perdidos quando foram alvo da
tal faxina ética.
O PMDB emplacou o novo ministro da Agricultura, indicou o sucessor de Pedro Novais no Ministério
do Turismo e praticamente todos os demais diretores.
O PCdoB ainda trabalha para reorganizar seus camaradas no bombardeado Ministério do Esporte. O PR,
que amargou um prolongado período de desgraça
nos Transportes, tentou no último mês reconquistar
fatias de poder. No ﬁm de outubro, nove deputados da
sigla jantaram com o ministro dos Transportes, Paulo
Sérgio Passos. Pediram rápida liberação de recursos
para obras, mais trânsito no Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ascendência
sobre a recém-nomeada diretoria da Valec, a estatal
que cuida das ferrovias do país. “”Queríamos saber
se o ministro estava ou não estava com a gente”,
conta o deputado Luciano Castro (PR-RR), anﬁtrião
do jantar. Passos substituiu no ministério o senador
Alfredo Nascimento, presidente nacional do PR. Desde a troca de comando, só tirou do partido o controle
de uma das superintendências estaduais do Dnit. Os
republicanos continuam, portanto, no comando das
mesmas repartições denunciadas antes por cobrar
propina de empresários. Foram-se os anéis, ﬁcaram
os dedos. “Os ministros são cada vez mais desqualiﬁcados. Esses postos, que deveriam ser ocupados
por estadistas, terminam sendo loteados por aqueles
que têm interesses meramente partidários. Isso vem
se agravando governo a governo, e não há perspectiva de que possa melhorar”, critica o cientista político
Octaciano Nogueira, professor da UnB. “Falta dar um
sentido ético à política”, conclui. É justamente o que
esperam os brasileiros – mas, infelizmente, o contrário do que sinaliza o governo com a permanência do
patético Carlos Lupi à frente do Ministério do Trabalho.
O VOO CEGO DO MINISTRO DO TRABALHO
Veja – 16/11/2011
Em viagem oﬁcial ao Maranhão, Carlos Lupi usou
avião alugado por um dos principais acusados de desviar dinheiro de convênios com o ministério. E o acusado estava entre os passageiros
Na manhã de 13 de dezembro de 2009, um avião
de pequeno porte decolou de Imperatriz, no Maranhão,
com destino a Timon, no mesmo estado. Quando o King
Air branco com detalhes em azul, de preﬁxo PT-ONJ, já
cruzava o céu na altitude e na velocidade determinadas
no plano de voo, o então assessor do Ministério do Trabalho Weverton Rocha tomou um susto. Pela janela, ele
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viu um rastro de fumaça perto do tanque de combustível.
Disciplinado, avisou imediatamente seu chefe, o ministro
Carlos Lupi: “Olha, parece que está vazando querosene”.
Osso duro de roer, como se deﬁniu na semana passada, Lupi reagiu com a conﬁança e a verborragia que lhe
são peculiares. “Nada de mau vai nos acontecer. Tenho
49 orixás que me acompanham”, disse, ecoando um de
seus mantras prediletos. Em seguida, o ministro avisou
o comandante do problema. O avião retomou a Imperatriz, foi consertado e retomou a viagem ao destino ﬁnal.
Estavam a bordo também o ex-governador do Maranhão
Jackson Lago, já falecido, o então secretário de Políticas
Pública de Emprego do ministério, Ezequiel de Sousa Nascimento, e um convidado especial – o gaúcho Adair Meira.
Naquele domingo, Lupi, Rocha, Lago e Nascimento,
todos do PDT, participaram de um ato político em Timon.
Nos dois dias anteriores, percorreram sete municípios maranhenses em uma imensa agenda oﬁcial, divulgada no
site do Ministério do Trabalho, reservada ao lançamento
de um programa de qualiﬁcação proﬁssional no estado.
Nos trajetos entre cidades, usaram o mesmo King Air e
estiveram sempre acompanhados a bordo do convidado
especial Adair Meira. Adair não é do PDT, mas tem relações intestinas com o partido. Ele comanda uma rede de
ONGs que têm contratos milionários com o Ministério do
Trabalho. Era, portanto, um interessado direto no programa que estava sendo anunciado no Maranhão. Mais do
que isso. Foi Adair quem “providenciou” o King Air que
transportou o ministro e os pedetistas do governo pelo
Maranhão, numa daquelas clássicas confraternizações
entre interesses públicos e privados, cuja despesa acaba
sempre pendurada na conta do contribuinte.
O ministro Carlos Lupi cumpriu uma agenda oﬁcial, usando um avião privado, pago por um dono de
ONG que tem negócios com o ministério. E, pior, um
dono de ONG acusado de fraudar o próprio ministério. Na edição passada, VEJA revelou a existência de
um esquema de arrecadação de propina operado por
integrantes do PDT lotados na cúpula do Trabalho. O
grupo agia em duas frentes. Numa delas, extorquia
ONGs às voltas com irregularidades na execução dos
contratos e que, por isso mesmo, ﬁcavam sem receber dinheiro da União. Na outra, fazia vista grossa a
malfeitorias cometidas por ONGs amigas, como as dirigidas por Adair Meira – o convidado especial. Essas
denúncias levaram Lupi a prestar esclarecimentos ao
Congresso. Aos deputados, Lupi aﬁrmou desconhecer
Adair Meira. “Eu não tenho relação nenhuma, absolutamente nenhuma, com o – como é o nome? – seu
Adair”, aﬁrmou, num providencial lapso de memória.
Depois, emendou: “Posso ter e devo ter encontrado
com ele em algum convênio público. Não sei onde ele
mora”. Quanta descortesia. No ﬁm de 2010, um ano
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após o tour maranhense, a Fundação Pró-Cerrado e a
Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e
Integração (Renapsi), duas ONGs de Adair, receberam
do Ministério do Trabalho, numa solenidade em Brasília, o Selo Parceiros da Aprendizagem, concedido
a entidades consideradas de excelência na formação
proﬁssional.
Também no ﬁm de 2010, a Renapsi foi escolhida
pelo ministério como parceira num projeto para qualiﬁcar trabalhadores no Maranhão – isso apesar de ter
credenciais nem de longe abonadoras. A Procuradoria
da República já pediu a devolução de recursos públicos
embolsados pelas entidades de Adair. A Controladoria-Geral da União (CGU), por sua vez, apontou uma série
de irregularidades nos contratos executados por ela. Na
audiência com os deputados, Lupi garantiu que quase
nunca viaja em aviões particulares. E assegurou que
jamais se locomoveu à custa de Adair. “Nunca andei
em aeronave pessoal nem dele nem de ninguém”, disse
o ministro. Lupi esqueceu de combinar a versão com
um de seus amigos assessores. Procurado por VEJA,
Ezequiel Nascimento, ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, conﬁrmou
que o King Air ﬁcou à disposição do ministro e dos pedetistas no Maranhão. Conﬁrmou também a presença
de Adair Meira a bordo nos voos entre municípios. E
mais: indagado sobre quem providenciou o avião para
servir ao ministro, o ex-assessor foi taxativo: “O Adair”.
Para cumprir a agenda oﬁcial do ministério, o ex-assessor de Lupi contou ter saído de Brasília rumo a São
Luís já a bordo do King Air e já na companhia de Adair
Meira. O dono da Pró-Cerrado embarcara em Goiânia,
onde ﬁcam a sede da ONG e também a da Aerotec Táxi
Aéreo, a proprietária do avião. Nos trajetos percorridos
a partir da capital do Maranhão rumo às cidades do interior, Nascimento e Adair ganharam a companhia de
Lupi, Weverton Rocha e Jackson Lago. Indagado sobre
o caso, o hoje deputado Weverton Rocha conﬁrma que
o avião foi alugado para atender à comitiva do ministro,
mas ressalta que quem bancou a despesa, calculada
em aproximadamente 70000 reais, foi o PDT, através do
ex-governador morto. O fato de o partido pagar pelo deslocamento de um ministro a serviço, além de não fazer
nenhum sentido prático, já seria um absurdo sob o ponto
de vista ético. Mas, ainda que fosse verdade, não explica
o que fazia no voo o – como é mesmo o nome?... – Adair
Meira, dono da ONG que mais tarde iria se beneﬁciar do
resultado da viagem. O deputado, claro, também nega a
presença do empresário, conﬁrmada pelo seu colega de
ministério e de partido Ezequiel Nascimento. Procurado,
Adair disse que jamais voou no mesmo avião que o ministro, que não tem nenhuma relação mais próxima com
ele e que suas ONGs são escolhidas pelo Ministério do
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Trabalho por competência. A Aerotec não quis se pronunciar. Diz o ﬁlósofo e professor de ética Denis Rosenﬁeld:
“Quem pagou ou deixou de pagar não altera os termos
da questão. O problema está nesse tipo de relação de
favorecimento a partidos e políticos. Essa é a questão. Eu
chamaria isso de capitalismo de compadrio. O problema
é que o governo cria um tipo de relação em que muitas
vezes o empresário ﬁca obrigado a jogar esse jogo”.
Desde 2008, a Fundação Pró-Cerrado e a Renapsi
do convidado especial Adair Meira receberam 10,4 milhões do Ministério do Trabalho. Ao passar um pente-ﬁno
nos convênios, a CGU encontrou irregularidades de todos
os feitios. A PróCerrado, por exemplo, realizou pagamentos a empresas sem que houvesse justiﬁcativa para tais
gastos, organizou cursos em locais inadequados e ainda
informou ter distribuído lanches antes do início das aulas.
Pior: “Não foi demonstrada nenhuma providência para a
superação das falhas apontadas”, diz a CGU. No caso da
Renapsi, há um dado assustador – para o contribuinte:
a ausência de comprovação de despesas no valor de 5
milhões de reais. Pró-Cerrado, Renapsi e Fundação Universitária do Cerrado, a terceira ONG do – como é mesmo
o nome? – seu Adair, têm funcionários em comum. Essa
sobreposição de servidores, segundo órgãos de controle,
é usada para facilitar desvios. Meira nega que use de tal
expediente para fraudar os cofres públicos.
Conhecido pelo estilo centralizador, o ministro
Carlos Lupi convoca secretários e diretores de departamento para discutir a lista de pedidos de assinatura
de convênios e de liberação de recursos. Decide sozinho quem e como atender. Faz anotações nas relações
apresentadas pelos subordinados. Chega a mudar o
número de estudantes que serão atendidos em cidades
distantes. Presidente licenciado, mas comandante de
fato do PDT, ele está à frente da estratégia para beneﬁciar o partido por meio das decisões e da estrutura
administrativa da pasta. São os próprios parceiros dele
que fazem esse relato documentado. Chamado em Minas Gerais de “pai do ProJovem”, numa referência a
um dos programas tocados pelo ministério, o deputado
Ademir Camilo conta que sempre tratou dos convênios
diretamente com Lupi. Camilo trocou o PDT pelo PSD
recentemente. Um dos convênios apadrinhados por
Camilo foi fechado com o Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC). As ações do IMDC
são investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério
Público. Entre os alvos, estão três saques de 800000
reais, na boca do caixa, às vésperas da eleição. Camilo
diz desconhecer tais irregularidades, que, se existirem,
seriam de responsabilidade dos dirigentes do IMDC.
De tão ostensivo, o uso político-partidário do Ministério do Trabalho sob a batuta de Lupi foi criticado
pelo Tribunal de Contas da União. Num relatório pro-
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duzido em setembro, o TCU elenca falhas graves em
contratos de qualiﬁcação proﬁssional ﬁrmados com
três ONGs. Há de tudo: pagamentos em duplicidade,
pagamentos por serviços não prestados, redução do
número de pessoas atendidas sem a respectiva diminuição do custo do projeto, entre outros. E foi apenas
uma amostragem. O tribunal analisou convênios de 6
milhões de reais. Das três ONGs investigadas, duas são
comandadas pelo ex-tesoureiro do PDT em Goiás. No
período dos convênios, o diretório goiano do partido foi
presidido por Marcelo Panella. Amigo de Lupi há mais
de vinte anos, ele foi chefe de gabinete do ministro
até agosto passado. Não resistiu no posto depois que
parlamentares do próprio PDT procuraram o Palácio
do Planalto para acusá-lo de cobrar propina em troca
de decisões oﬁciais. O ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Gilberto Carvalho, admitiu
em público que, informado dos fatos, o governo determinou a Lupi que tomasse providências.
O esquema de extorsão envolvendo assessores
de Carlos Lupi, revelado por VEJA na edição passada, levou o ministro a afastar Anderson Alexandre dos
Santos do cargo de coordenador-geral de qualiﬁcação.
Ele e Weverton Rocha, o ex-assessor especial e agora deputado federal, são acusados por dirigentes de
ONG, parlamentares e servidores do ministério de ﬁxar
o valor da propina e cobrar a fatura das entidades. Os
representantes das duas entidades que denunciaram
o crime – Êpa e Oxigênio – foram convidados a prestar
depoimento numa comissão de sindicância instaurada
para apurar o caso. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff também pediu esclarecimentos a
Lupi, mostrou-se satisfeita e orientou, como tem sido
de praxe, que ele fosse ao Congresso explicar-se. Empolgado, o ministro chegou a desaﬁar publicamente a
presidente: “Só saio abatido a bala” e “duvido que a
Dilma me tire. Não saio nem na reforma (ministerial)”.
Logo depois, Lupi recebeu um pito da presidente por
meio da ministra Gleisi Hoffmann (Casa Civil) e tentou
contornar a situação na audiência com os deputados:
“Presidente Dilma, desculpa se eu fui agressivo. Eu te
amo”. Uma declaração de amor tão sincera quanto as
prestações de contas de certas ONGs.
Oxigênio, do amigo de Lula, deve devolver verba
e perder convênio
Autor: Marta Salomon
O Estado de S. Paulo – 10/11/2011
Ministério do Trabalho encaminhou ofício para a
entidade documentar a prestação de serviços ou devolver dinheiro à União
Depois de receber R$ 24 milhões dos cofres públicos, a entidade não governamental Oxigênio, dirigi-
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da por um amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, corre o risco de ver rompido o mais recente dos
contratos com o Ministério do Trabalho. Já com Carlos Lupi sob pressão, o ministério encaminhou ofício
para a entidade documentar a prestação de serviços
ou devolver o dinheiro à União.
O ofício foi encaminhado à entidade na quinta-feira passada, antevéspera de a Oxigênio aparecer
no centro de denúncias de cobrança de propina pela
equipe de Lupi, publicadas pela revista Veja. O convênio questionado pelo ministério tem como objetivo
a qualiﬁcação de 1.000 operadores de telemarketing.
Mais do que mostrar agilidade na ﬁscalização
dos repasses a ONGs, o ofício de Lupi indica uma
medida tardia. A Oxigênio está sob investigação desde
2006. Em abril deste ano, foi condenada pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) por favorecimento e prestação indevida de contas em outros convênios com o
Ministério do Trabalho para a qualiﬁcação proﬁssional.
Além disso, desde janeiro, a Controladoria-Geral
da União (CGU) cobra providências do Ministério do
Trabalho para irregularidades que vão de pagamentos
indevidos ou superfaturados à apresentação de listas
de presença assinadas por alunos “que informaram
em entrevista que não ﬁzeram os respectivos cursos”.
Demora. Documentos obtidos pelo Estado mostram reiteradas cobranças feitas pela CGU, com o registro de demora do Ministério do Trabalho em tomar
providências. Para a controladoria, os últimos convênios nem deveriam ter sido assinados, dada a atuação
ruim da entidade.
À noite, o Ministério do Trabalho informou que
não há registro de que as aulas de telemarketing tivessem começado, apesar do pagamento de R$ 225
mil, liberado em abril. Esse é o último lançamento de
repasse de dinheiro público para a Oxigênio.
Em agosto, todas as entidades contratadas pelo
Ministério do Trabalho haviam sido cobradas a apresentar informações atualizadas sobre os contratos como
exigência para novas liberações de verba. O contato
para “esclarecimentos adicionais”, segundo o ofício, era
Anderson Alexandre dos Santos, então coordenador-geral de qualiﬁcação, demitido no sábado por causa
das denúncias de pagamento de propina.
Silêncio. Procurados pela reportagem, a presidente da Oxigênio, Marta Del Bello, e o diretor de administração, Francisco Dias Barbosa, resolveram não
se manifestar. Barbosa é amigo de Lula da época do
Sindicato dos Metalúrgicos.
A amizade de Chicão, como Francisco Dias Barbosa é conhecido, com Lula provocou as primeiras
investigações por favorecimento no TCU. Barbosa
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presidia a Oxigênio, na assinatura dos primeiros convênios com a União.
Foi substituído por Marta, sua sócia também na
empresa Petrobio Energias Recicláveis S.A., mas continuou na direção da entidade.
Dados do Portal da Transparência mostram que a
liberação de verbas públicas para a Oxigênio aumentou
depois da posse de Carlos Lupi no Ministério do Trabalho. Em 2009, a entidade recebeu R$ 11,1 milhões,
mais da metade do valor repassado no período de oito
anos. Em 2011, a Oxigênio aparece entre as entidades
que mais receberam dinheiro público para projetos de
qualiﬁcação proﬁssional. De janeiro abril, foram pagos
mais de R$ 1 milhão, sobretudo para treinamento na
área de construção civil.
Extorsão no Ministério do Trabalho
Autor(es): Paulo Celso Pereira, Gustavo Ribeiro E
Hugo Marques
Veja – 07/11/2011
Assessores do ministro Carlos Lupi – todos eles
ligados ao PDT – são acusados de cobrar propina
para liberar pagamentos a ONGs suspeitas de irregularidades
Há pouco mais de um mês, o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, deixou seu gabinete no 8°
piso do edifício-sede da pasta, na Esplanada dos
Ministérios, desceu três andares e se reuniu com o
ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que despacha no
mesmo prédio. Garibaldi agendou o encontro, a pedido de um dirigente do Instituto Êpa, uma organização
não governamental sediada no Rio Grande do Norte,
seu estado de origem. A ONG recorrera a Garibaldi
numa tentativa de fazer com que o Ministério do Trabalho voltasse a repassar verbas para um programa
de qualiﬁcação proﬁssional ﬁrmado com a entidade.
Em vão. Na reunião entre os ministros, representantes
do Trabalho elencaram uma série de irregularidades
na prestação de contas do instituto e disseram que,
em razão disso, as transferências não poderiam ser
retomadas. Garibaldi e os dirigentes da ONG foram
embora sem ver o problema resolvido. Atitude correta,
republicana? Só na aparência.
Antes de procurarem Garibaldi Alves, os representantes da ONG tentaram resolver as pendências no
lugar apropriado: as instâncias administrativas do Ministério do Trabalho. Esbarraram, porém, em um esquema
de extorsão montado por dirigentes da pasta ﬁliados ao
PDT, partido do qual Carlos Lupi é presidente licenciado. O esquema funciona assim: o ministério contrata as
ONGs para dar cursos de capacitação proﬁssional. A
exemplo do que ocorreu nas pastas do Turismo e, mais
recentemente, do Esporte, muitos dos convênios ser-
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vem apenas como fachada para desviar o dinheiro. Na
hora de prestar contas, essas ONGs apresentam comprovantes de despesas inexistentes e listam alunos que
nunca frequentaram aula alguma. No caso do Turismo e
do Esporte, a ﬁscalização corria frouxa para permitir que
os recursos chegassem rapidamente ao caixa dos partidos. No Trabalho, desde o ﬁm do ano passado, partiu-se
para o achaque direto. O ministério suspendeu repasses de dinheiro ao mesmo tempo em que os diligentes
avisaram às ONGs que era preciso “normalizar as pendências” existentes – procedimento correto em caso de
contratos micados. O problema é que, para “normalizar
as pendências” apareciam os mesmos assessores de
Lupi responsáveis por “criar as pendências”.
Em dezembro de 2010, o Instituto Êpa recebeu
a segunda parcela de um convênio para qualiﬁcação
de trabalhadores em construção civil no Vale do Açu
(RN). O ministério determinou três ﬁscalizações na
organização, levantando indícios de irregularidades.
Imediatamente, ordenou que não fosse feito mais nenhum repasse. Sem dinheiro para manter os alunos
em sala de aula, os dirigentes da ONG procuraram o
ministério para tentar resolver o problema. Lá, foram
avisados de que as irregularidades poderiam ser encaminhadas à Controladoria-Geral da União, órgão que
tem o poder de declarar a inidoneidade de parceiros do
poder público e. assim, impedi-los de receber recursos.
Os diretores do Instituto Êpa receberam também um
recado: a situação poderia ser resolvida rapidamente. Como? Pagando propina, conforme uma planilha
de extorsão do PDT, que varia de 5% a 15% do valor
do contrato. A quem? O contato deveria ser feito com
Weverton Rocha, então assessor especial do ministro,
ou Anderson Alexandre dos Santos. coordenador-geral
de qualiﬁcação. Os dois respondiam ao então chefe
de gabinete do ministro, Marcelo Panella, homem de
conﬁança do ministro Lupi e também tesoureiro nacional do PDT. Foi para escapar do achaque que a ONG
pediu a ajuda de Garibaldi Alves.
Nas últimas semanas, VEJA conversou com diretores de ONGs, parlamentares e servidores públicos sobre como os caciques do PDT comandados
por Carlos Lupi transformaram os órgãos de controle
interno do Trabalho em um instrumento de extorsão.
Ex-integrante da cozinha do ministério, Weverton Rocha
assumiu um mandato de deputado federal no início de
outubro. Segundo dirigentes de ONGs e parlamentares,
ele era um dos responsáveis por ﬁxar o preço para a
manutenção dos contratos e o restabelecimento dos
repasses de recursos. Anderson dos Santos, por sua
vez, era o encarregado de fazer o primeiro contato.
“Para combinar o “acordo”, ele usa um telefone público
que ﬁca próximo ao ministério”, coma o dirigente de
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uma ONG, que pediu para ter a identidade preservada.
Feito o aceno, o dinheiro é entregue a um emissário
do grupo no Rio de Janeiro.
Não é de hoje que as ONGs que ﬁrmam convênios
com o Ministério do Trabalho são alvo de achaque de
pedetistas ligados à pasta. Em 2009, a Oxigênio, que
detinha contratos para a realização de cursos de qualiﬁcação proﬁssional de trabalhadores em São Paulo,
sofreu com o assédio. A exigência inicial era de 30% de
um convênio de 1,6 milhão de reais. Quando a Oxigênio
se recusou a pagar a propina, a pressão se intensiﬁcou.
“Você não tem defesa. Já prestou um serviço e sofre
a ameaça de não receber. Se o sujeito te põe contra
a parede, o que você faz?”, aﬁrma um dos dirigentes
da ONG. Esse dirigente admire ter efetuado um pagamento de 50000 reais, em dinheiro, a um emissário
do PDT, na sede da entidade. “Eles quiseram ainda
mais, mas eu disse não. Quando você tenta resistir, sua
vida vira um inferno”. Procurado por VEJA, Weverton
conﬁrma que, na condição de assessor do ministro,
recebia com freqüência representantes de ONGs. Ele
nega, no entanto, que tenha exigido o pagamento de
propina. “Quando uma entidade te procura, é porque
ela tem um problema, mas nossa equipe sempre foi de
muito proﬁssional. Essas acusações têm o objetivo de
prejudicar o ministro”, aﬁrma. Enquanto monitoravam
contratos em busca de irregularidades, dirigentes do
PDT instalados no Trabalho também faziam vista grossa para entidades notoriamente enroladas.
É o caso da rede de fundações do gaúcho Adair
Meira. Sua principal instituição, a Fundação Pró-Cerrado, recebeu um repasse de 450000 reais no dia 7
de outubro passado, apesar de a entidade estar sob
investigação do Ministério Público Federal e da Controladoria-Geral da União por graves irregularidades em
contratos com o próprio ministério. No mesmo dia. outra
entidade do mesmo dono, a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi),
recebeu mais 1,3 milhão de reais. Uma rápida olhada
nas prestações de contas das duas ONGs é o bastante
para veriﬁcar irregularidades gritantes. A Pró-Cerrado
justiﬁca a imensa maioria de seus gastos, 1,5 milhão
de reais, com a contratação da própria Renapsi. No
convênio da Renapsi com o ministério, por sua vez, a
maior parte dos gastos – 941 000 reais – é destinada
à Fundação Universitária do Cerrado (Funcer), mais
uma entidade que tem como responsável o próprio Meira. Os quadros proﬁssionais da Pró-Cerrado, Renapsi
e Funcer, inclusive, se confundem. “Trabalhamos em
rede para aproveitar ao máximo nossa capacidade. Sei
que há entidades que usam esse modelo para fazer
desvios, mas nossos processos são realizados com
total transparência”, defende-se Meira.
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A licença para operar os contratos com o ministério, apesar de todas as irregularidades, vem justamente
da participação no esquema paralelo de arrecadação.
Por mais de uma vez, Meira, que soma contratos ativos
no valor de 18 milhões de reais com o governo, conﬁdenciou a assessores próximos, que falaram a VEJA
sob condição de anonimato, que teve de destinar parte
de seus contratos ao caixa do PDT. “Foram-me impostas diﬁculdades para levar à frente os contratos. Todos
os empresários recebiam pedidos de até 5% do valor
do contrato”, disse. Neste ano, ele teve os repasses a
seus institutos suspensos por 150 dias. Em outubro,
todos foram autorizados. Mas ele garante que não foi
preciso pagar nada pelo privilégio. “A gente ouve falar
dessas coisas, o ministério é uma bagunça. Mas nunca fui cobrado”, aﬁrmou em entrevista. A Procuradoria
da República investiga. Já ajuizou uma ação civil pública pedindo a devolução de 14 milhões de reais da
Pró-Cerrado. O Palácio do Planalto monitora o caso.
Em agosto passado, por ordem da Casa Civil da Presidência da República, Lupi demitiu Marcelo Panella,
seu chefe de gabinete havia quatro anos.
Panella deixou a pasta poucos dias depois de deputados federais do próprio PDT se reunirem com Giles
Azevedo, chefe de gabinete de Dilma Rousseff. Azevedo ouviu que Panella, responsável pelo caixa do PDT,
estaria cobrando propina de ONGs. Panella negou as
acusações: “Jamais participei de qualquer prática ilegal.
Saí porque não me adaptei a Brasí1ia e queria voltar
para o Rio de Janeiro”. Também vindo do Rio, Carlos
Lupi está à frente do Trabalho há quatro anos e meio.
Não fosse pela intervenção do ex-presidente Lula, teria
voltado para casa em 31 de dezembro de 2010, quando
se encerrou o segundo mandato do líder petista. Dilma
o manteve. Lupi até agora resistiu. Até agora.
O governador, as ONGs e o policial
O governo fez as pazes com o PCdoB. Foi na última segunda-feira, quando a presidente Dilma Rousseff
empossou o deputado Aldo Rebelo como ministro do
Esporte. Quadro histórico do partido, Aldo assumiu no
lugar de Orlando Silva, demitido depois de ser acusado de receber propina e de participar de um esquema
de desvio de recursos do programa Segundo Tempo
para o caixa dos comunistas. Denúncias graves, mas
que não impediram que a cerimônia de transmissão
de cargo se transformasse numa surpreendente sessão de desagravo ao PCdoB e a Orlando Silva. Até a
anﬁtriã Dilma elogiou a legenda e o ex-ministro apesar
de dias antes, além de exonerá-lo, ter determinado a
suspensão de todos os repasses da União a organizações não governamentais, numa decisão inspirada
justamente nas irregularidades detectadas na atuação
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do PCdoB à frente do Esporte. O discurso da presidente, contrário à lógica oﬁcial da “faxina ética”, teve
razão de ser. Na edição passada, VEJA revelou que
Dilma cogitou tirar a legenda do comando da pasta,
mas recuou após pressão dos petistas, que cerraram
ﬁleiras em defesa dos comunistas a ﬁm de evitar que
os aliados implicassem no escândalo o governador do
Distrito Federal, Agnelo Queiroz.
Hoje ﬁliado ao PT, Agnelo foi ministro do Esporte
entre 2003 e 2006. Na época, era do PCdoB e tinha
como secretário executivo o próprio Orlando Silva.
Foi Agnelo quem tirou o Segundo Tempo do papel.
Quando ainda tentava se manter na pasta, Orlando
Silva lembrou que, certa vez, recebera o policial militar João Dias Ferreira, no ministério, a pedido de
Agnelo. Parecia – e era – uma ameaça velada. João
Dias foi quem acusou Orlando de receber propina e
contou· em detalhes como funcionava o esquema de
desvio de verbas de projetos oﬁciais para os cofres
do PCdoB. Rebatendo as insinuações do antigo parceiro, o governador garantiu que suas relações com o
policial eram apenas políticas. Na semana passada,
porém, a Rede Globo divulgou gravações telefônicas,
feitas com autorização judicial, que contradizem essa
versão. As escutas mostram o que uma reportagem
de VEJA já havia revelado em 2008: Agnelo, o policial
militar e outras ONGs de Brasília acusadas de desviar
dinheiro do programa Segundo Tempo, todas ligadas
ao PCdoB, mantinham ligações umbilicais.
Numa das conversas gravadas, João Dias pede
a intervenção de Agnelo para ajudá-lo a fraudar uma
prestação de contas. A ideia era incluir estudantes
num falso cadastro de beneﬁciários da ONG – o que,
segundo a polícia, efetivamente aconteceu. O governador alega que as gravações não trazem nada que
o incrimine e reaﬁrma não ter relações próximas com
João Dias. De resto, ele economiza nas explicações.
Explicações que terão de ser dadas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde está em curso um inquérito
sobre irregularidades no Segundo Tempo. Na esfera
judicial, Agnelo também jura inocência. A mesma “inocência” que, conhecida por petistas e comunistas, levou os dois partidos a selar um pacto no plano federal.
Com a viola no saco
11 de novembro de 2011 | 3h 06
O Estado de S.Paulo
Quando ainda se sentia conﬁante na solidez de
sua posição à frente do Ministério do Trabalho, Carlos
Lupi não se poupou de trovejar bravatas. Mas, como
quem fala muito, segundo o dito popular, acaba dando
bom dia a cavalo, o ministro acabou cometendo dois
graves equívocos, um deles provavelmente fatal: o
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de colocar em dúvida a possibilidade de a presidente
Dilma Rousseff demiti-lo, garantindo que só deixaria
o cargo “abatido à bala”. Já meteu a viola no saco. O
outro foi o de tentar reverter a seu favor a lógica dos
acontecimentos, lançando mão de um jogo de palavras demagógico e primário: “Sou osso duro de roer.
Quero ver até onde vai essa onda de denuncismo”. A
onda que assola o País não é essa, é a da corrupção.
As denúncias são apenas consequência. E a demissão
de cinco ministros de Estado por elas atingidos revela
que todas têm tido fundamento. Ou a presidente da
República é irresponsável?
Por que o caso do ministro do Trabalho seria diferente? As suspeitas de trambiques de agentes do
governo, com ONGs picaretas, começaram a pipocar
ainda na administração anterior e estão no foco das
denúncias recentemente veiculadas sobre a cobrança
de propina, por parte de assessores do ministro Lupi,
para fazer vista grossa a irregularidades. Ontem o Estado publicou o caso da ONG Oxigênio, de um amigo
de Lula, com sede em São Paulo, que foi cobrada pelo
próprio Ministério do Trabalho a respeito da comprovação de serviços de qualiﬁcação de operadores de
telemarketing pelos quais recebeu R$ 24 milhões. E
ﬁcou comprovado que outra organização, a Associação
dos Artesãos e Produtores Rudimentares do Rio (Aart),
que recebeu R$ 3,75 milhões de convênio ﬁrmado em
dezembro de 2009 para oferecer cursos de qualiﬁcação para o “arranjo da indústria do carnaval”, não funciona em nenhum dos dois endereços que constam
dos documentos oﬁciais. Não é à toa que a presidente
determinou uma rigorosa revisão de todos os convênios ﬁrmados com organizações não governamentais.
Apesar das evidências contra ele, o trovejante
Lupi permitiu-se, na última terça-feira, uma fanfarronice temerária para quem, como ele, aﬁrma conhecer
muito bem Dilma Rousseff: “Não saio do cargo. Daqui
ninguém me tira. Só se for abatido à bala. E tem que
ser bala de grosso calibre, porque eu sou pesado”. E
acrescentou que não sairia agora nem na reforma que
Dilma fará em janeiro. Foi a conta. A presidente mandou a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman,
chamar o falastrão a seu gabinete, passar-lhe um pito
e exigir uma retratação pelos “excessos” verbais. Imediata e obedientemente o PDT, partido do qual Lupi é
o chefão, divulgou nota oﬁcial para esclarecer que “em
nenhum momento as declarações do ministro Carlos
Lupi, durante coletiva ontem na sede nacional do PDT,
foram de ameaça a quem quer que seja, muito menos
à presidente Dilma Rousseff, mas sim um desaﬁo aos
acusadores que se escondem por trás do anonimato”.
Por recomendação do Palácio do Planalto, na
quinta-feira pela manhã Lupi compareceu, menos tro-
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vejante, a uma audiência pública da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades envolvendo sua pasta. Depois de reiterar seu ato de penitência pelos excessos
verbais, chegou a declarar: “Presidente Dilma, peço
desculpas se errei. Eu te amo. Quem trabalha muito
erra muito” – e procurou minimizar a importância de
todas as irregularidades apontadas, chegando a garantir que seu ex-chefe de gabinete Marcelo Panella,
o primeiro a ser demitido pelo próprio ministro quando a situação começou a ﬁcar feia, sempre teve um
comportamento irrepreensível: “Não há possibilidade
de ele estar envolvido em qualquer coisa irregular”. E
saiu pela tangente quando convidado a explicar a série
de “erros e equívocos” apontados nos convênios: “São
mais de 500 convênios, como não vai ter isso? Mas
corrupção, dentro do meu partido, não há”.
Será ótimo se for verdade, porque, a se repetir
o procedimento que Dilma Rousseff tem geralmente
seguido em situações semelhantes, quando o ministro
Lupi cair o feudo do Trabalho estará garantido nas mãos
do PDT. Aﬁnal, é preciso preservar a governabilidade.
Lupi recebeu diárias em viagem ao Maranhão
Embora tenha participado de eventos partidários,
ministro foi ressarcido pelo governo; nessa viagem,
pedetista voou em avião de dono de ONG
18 de novembro de 2011 | 3h 05
BRASÍLIA – O Estado de S.Paulo
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, recebeu R$
1.736,90 em diárias do governo federal na viagem que
fez ao Maranhão, entre 10 e 14 de dezembro de 2009,
com o avião providenciado pelo dono da entidade Pró-Cerrado, Adair Meira. Os dados estão no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal (Siaﬁ).
O valor foi divulgado ontem pela senadora Kátia
Abreu (PSD-TO) durante depoimento dado pelo ministro à Comissão de Assuntos Sociais do Senado e
equivale, segundo a parlamentar, a três diárias e meia.
A senadora questionou Carlos Lupi depois de ele responder ao senador Demostenes Torres (DEM-GO) que
recebera apenas uma diária naquele período.
“Eu não posso aﬁrmar, mas só foi uma diária na
sexta-feira. Bom, eu tenho que pegar os detalhes depois
e a gente apresentar, porque não posso aﬁrmar uma
coisa sem ter informação. Se estiver irregular, devolvo”,
disse Lupi, em resposta a Demóstenes.
O ministro do Trabalho disse ter recebido apenas
a diária referente ao dia 12 de dezembro de 2009. Ele
chegou no dia 10 à noite em São Luís, em voo de car-
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reira da TAM, e, de acordo com sua versão, foi embora no dia 14, em voo da Força Aérea Brasileira (FAB),
para Teresina (Piauí).
Após as explicações a Demóstenes, Lupi foi então
provocado por Kátia Abreu com a informação de que
não recebeu somente uma diária: “O ministro recebeu
entre os dias 10 a 14 de dezembro de 2009, para ir
ao Maranhão, três diárias e meia”. Diante disso, Lupi
preferiu o silêncio.
Depósito. Pelo extrato do Siaﬁ, o depósito de R$
1.736,90 foi feito pelo governo na conta de Lupi no dia
9 de dezembro de 2009. O documento informa que o
dinheiro se destinava ao período de 10 a 14 de dezembro daquele ano e era referente, segundo o extrato, aos
trechos Brasília/São Luís/Imperatriz/Teresina.
A cidade maranhense de Imperatriz foi um dos
locais onde o ministro teria sido acompanhado pelo
dono da ONG Pró-Cerrado, Adair Meira. Em entrevista dada ao Estado na segunda-feira, Meira disse que
esteve com Lupi dentro do avião no trecho entre Imperatriz e Timon.
Essa viagem teria sido feita com o avião King Air
que o próprio Adair Meira confessou ter providenciado
para o ministro e sua comitiva de assessores, além do
ex-governador do Maranhão Jackson Lago (já falecido).
Nas cidades daqueles trechos, o ministro participou de eventos partidários, apesar de o Siaﬁ informar
que ele recebeu diárias para o que deveria ter sido
uma agenda oﬁcial.
Em nota divulgada no sábado, a assessoria de
imprensa de Lupi aﬁrmou que as despesas da viagem
haviam sido custeadas pelo diretório do PDT no Maranhão justamente para “evitar que dinheiro público fosse utilizado nesta agenda”. / Eugênia Lopes, Leandro
Colon e Christiane Samarco
As Idas e Vindas De Lupi
Carlos Lupi em depoimento na Câmara:
– Não tenho nenhuma relação, absolutamente
nenhuma relação com... como é o nome (procurando
nos papéis)? Seu Adair. (...) Relação nenhuma. Não
sei onde ele mora. Nunca andei em aeronave pessoal
nem dele nem de ninguém. Tenho três maneiras de me
locomover no Brasil: ou o ministério pagando a passagem em voo comum, que é 99%, 98% das viagens, ou
andando pela FAB, ou, em período de campanha, já o
ﬁz, em contratos que o PDT tem para deslocamento
em alguns aviões. (...) Todos estão contabilizados. Não
tenho nenhum tipo de relação com ele.
Quando o governo tomou conhecimento de que
a revista “Veja” traria reportagem sobre a viagem de
Lupi ao Maranhão, em dezembro de 2009, o ministro
informou ao Planalto que não tinha ligação com Adair
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Meira e negou que teria viajado no King Air, avião providenciado por Adair, a pedido de Ezequiel Nascimento, ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego do
Ministério do Trabalho.
Nota do Ministério do Trabalho diz que o ministro
desconhece que Ezequiel Nascimento tenha solicitado avião particular para a agenda no Maranhão: “Os
deslocamentos realizados dentro do estado do Maranhão para agendas, parte em veículos de ﬁliados, e
parte em aviões de pequeno porte, tipo Sêneca, foram
de responsabilidade do Diretório Regional do PDT do
Maranhão”.
O empresário Adair Meira, dono de três ONGs
ﬁnanciadas pelo Ministério do Trabalho:
– Queria contestar essa história do ministro. Eu
queria dizer claramente que o ministro está equivocado ou está sem memória. Eu acho que essas palavras bastam por enquanto: ele está equivocado ou
sem memória.
O presidente do PDT do Maranhão, Igor Lago:
– Vou ver as prestações, mas pelas informações
que tenho acho muito difícil que o partido tenha arcado com as despesas de fretamento de aeronave, até
porque o partido não tem receita para isso.
Ezequiel Nascimento relatou a amigos que foi o
próprio ministro Carlos Lupi quem lhe pediu um avião
pressurizado, no lugar de um Sêneca. E que foi, então,
providenciado por Adair, o King Air preﬁxo PT ONJ.
Carlos Lupi em depoimento no Senado:
– Eu disse que não tinha andado em avião pessoal, é diferente você andar em um taxi aéreo Lupi
disse que não “registrou” o nome do empresário Adair
Meira quando o conheceu:
– A memória às vezes falha, eu sou humano
– Eu estive na aeronave, sim, com o Adair. Os
erros podem ser corrigidos
– O Adair disse que quem solicitou foi o Ezequiel.
Compete ao Ezequiel e à empresa de táxi aéreo dizer
quem pagou. Só sei que eu não paguei
Adair ofereceu jantar para Lupi
Encontro aconteceu na casa do empresário e
reuniu pedetistas.
Brasília. Poucos meses depois de providenciar,
em dezembro de 2009, um avião King Air para o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o dono da ONG Fundação Pró-Cerrado, Adair Meira, também promoveu
um jantar especial para agradar ao pedetista. Os dois
festejaram o encontro na casa do empresário em Goiânia, na companhia de parlamentares do PDT e até
de repórteres de jornais da cidade. Em depoimento Ã
Câmara semana passada, Lupi disse que não conhecia
Adair e muito menos sabia onde ele morava.

NOVEMBRO 2011
51050

Quinta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– Ele esteve na minha casa. Jantou na minha casa
comigo, meus ﬁlhos e lideranças do PDT. Eu fui o garçom – aﬁrmou Adair Meira ao GLOBO ontem Ã tarde.
Segundo o empresário, a presença do ministro
no jantar pode ser provada com fotos guardadas em
álbuns de familiares, da deputada Flávia Moraes (PDT-GO) e do vereador de Goiânia Paulinho Graus (PDT).
Os dois parlamentares participaram da festa e ﬁzeram
fotos com o ilustre convidado.
Deputada pediu jantar a Adair
para estreitar relação com Lupi
O encontro foi promovido a pedido de Flávia Moraes, que contou com a boa vontade do empresário. A
deputada queria estreitar os laços com o ministro do
Trabalho. As ONGs de Adair receberam mais de R$ 8
milhões do ministério só nos últimos três anos.
– A deputada não tinha casa em Goiânia e me
pediu para eu fazer o jantar. Fiz. Foi um lobby meu. Um
lobby legítimo – disse Adair, que tem convênios sob
suspeita com o Trabalho.
Em seu depoimento na Comissão de Assuntos
Sociais do Senado ontem, Lupi citou o jantar em Goiânia no qual se encontrou com Adair, mas não precisou o local.
– Depois da denúncia, comecei a checar tudo. Tive
agenda com ele em Goiás. Fui num jantar em Goiânia
e o Adair estava lá. Nesse encontro, tinha um jornalista,
que me entrevistou durante meia hora. Como seria insano de cometer alguma coisa chamando a imprensa?Â¡
Nesse e em outros encontros – aﬁrmou Lupi.
Na semana passada, perguntado sobre sua relação com Adair Meira, Lupi dissera:
– Não sei onde ele mora.
Colaborou: Evandro Éboli
Comissão de ética e PDT fragilizam ministro Lupi
Órgão da Presidência e colegas de partido cobram explicações sobre acusações
Por: O Globo
A permanência de Carlos Lupi à frente do Ministério do Trabalho tornou-se ainda mais ameaçada
ontem, após a decisão da Comissão de Ética da Presidência de lhe pedir explicações sobre o descontrole
na ﬁscalização de convênios com ONGs. A cobrança
por esclarecimentos cresceu no próprio partido do ministro. Pressionado, Lupi, que é presidente licenciado
do PDT, marcou para hoje reunião com parlamentares
e a Executiva da legenda. “O PDT tem história, de vitórias e de derrotas e até brigas, mas nunca esteve sob
suspeita de envolvimento em prática de corrupção”,
aﬁrmou Miro Teixeira, um dos deputados pedetistas
que deverão entrar hoje no Ministério Público com pe-
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dido de investigação. Lupi não obteve demonstração
de apoio do governo e, numa audiência privada conseguida à última hora, tentou se explicar à presidente
Dilma Rousseff. Após a reunião, disse que é “osso duro
de roer” e defendeu cadeia para corruptos.
Aviso prévio para Lupi
Planalto dá sinal de que, com denúncias e sem
apoio do PDT, ministro do Trabalho não se manterá
Chico de Gois, Luiza Damé e Gerson Camarotti
Apermanência do ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, à frente da pasta que comanda desde 2007 perde força não apenas pela gravidade das denúncias
de irregularidades, já apontadas por órgãos do governo e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), mas
também pela falta de apoio irrestrito do seu partido, o
PDT. Para acentuar ainda mais sua delicada situação,
a Comissão de Ética da Presidência, reunida ontem,
anunciou que vai pedir explicações ao ministro sobre
o descontrole e a falta de ﬁscalização nos convênios
realizados pelo ministério, cobrados pelo TCU e mostrados ontem na edição do GLOBO, e também sobre
as denúncias de cobranças de propina na pasta, reveladas pela revista “Veja”.
Diferentemente de outros ministros que já estiveram em sua posição – como os ex-titulares da Casa
Civil, Transportes, Agricultura e Esporte -, Lupi não
obteve de imediato o apoio explícito de seu partido.
Nem o Palácio do Planalto demonstrou solidariedade.
No ﬁnal da tarde de ontem, enquanto Lupi tentava
se explicar à presidente Dilma Rousseff, numa audiência conseguida à última hora e que durou cerca de
meia hora, a Comissão de Ética Pública da Presidência
informou que vai abrir processo ético contra Lupi para
apurar as denúncias de irregularidades nos convênios
da pasta com as ONGs. A conselheira Marília Muricy
será a relatora do processo.
– A relatora agora vai ouvir o ministro. Instauramos
o procedimento preliminar, em que se pedem informações à autoridade, sem entrar em nenhum juízo preliminar. É preciso colher as informações da autoridade
e (ver) se caberá apurar as acusações feitas – aﬁrmou
o presidente da comissão, Sepúlveda Pertence.
Em 2007, a comissão abriu processo contra Lupi
porque ele acumulava a presidência do PDT com o
cargo de ministro e insistia em se manter nas duas
funções. A comissão entendeu que, segundo o Código
de Conduta da Alta Administração Federal, isso causava conﬂito de interesses. Na época, Lupi se recusou
a escolher uma das duas funções, e a comissão recomendou a sua demissão ao então presidente Lula. Lupi
acabou se licenciando da presidência do partido, para
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não perder o cargo de ministro. Mas continua controlando, de fato, os rumos do PDT.
TCU: “SITUAÇÃO É CRÍTICA” NO TRABALHO
Autor(es): agência o globo:Chico de Gois
O Globo – 07/11/2011
Auditoria revela que ministério de Lupi engavetou
mais de 500 prestações de contas de ONGs
Exposto por centenas de convênios mal gerenciados, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) analisa
precariamente a prestação de contas de seus parceiros públicos e privados. A “situação é crítica”, deﬁniu o
Tribunal de Contas da União (TCU) em acórdão aprovado pelo plenário no último dia 19 de outubro, após
análise dos contratos da pasta. Mais de 500 relatórios
de prestação de contas apresentados por entidades
que receberam dinheiro público estão nas gavetas do
ministério e metade deles corre o risco de ﬁcar sem
análise por mais de cinco anos, segundo o TCU.
Em 2010, auditoria da Controladoria-Geral da
União (CGU) já alertava que a falta de controle e as
falhas no processo de escolha de entidades que fazem
convênios para qualiﬁcação proﬁssional são uma porta
aberta para os desvios – ainda assim, o ministério não
analisou as prestações de contas.
Desde 2007, quando Carlos Lupi (PDT) assumiu o ministério, a pasta já ﬁrmou R$1,55 bilhão em
convênios, dos quais quase um terço (R$448,8 mil)
abasteceu instituições privadas sem ﬁns lucrativos, as
ONGs. Antes mesmo de a presidente Dilma Rousseff
determinar a suspensão de todos os convênios federais com ONGs, semana passada, o TCU já recomendava, em outubro, que o Trabalho não ﬁrmasse novos
contratos por 60 dias. O TCU pede que “a Casa Civil
e o Ministério do Planejamento sejam informados da
situação crítica vivida pelo ministério”.
No parecer aprovado em plenário, o TCU cobra
mais eﬁcácia do ministério: “Deve o MTE enfrentar a
questão com mais intensidade, tanto em razão do dever e da inexorável necessidade de avaliar a eﬁciência
das transferências realizadas e de zelar pelo adequado uso dos recursos públicos, quanto da obrigação
de observar os prazos prescritos para apreciação das
prestações de contas (90 dias)”.
Muitas falhas na gestão de convênios
O relatório, de autoria do ministro Weder de Oliveira, lembra de outras irregularidades já apontadas
pelo tribunal: “Razões especíﬁcas e contingências
também recomendam celeridade e acuidade no exame das prestações de contas em estoque. Reiteradas auditorias realizadas por este tribunal apontaram
irregularidades na aplicação de recursos transferidos
pelo MTE e falhas na gestão dos convênios, e novos
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casos estão sendo denunciados e publicizados pelos
veículos de comunicação.”
O relator diz ainda, sobre o papel do TCU: “Esta
Corte não pode ser tolerante com essa situação. (...)
A excessiva demora na apreciação das prestações de
contas, ou mesmo de cobrança de sua apresentação
(...) é uma das causas mais relevantes de impunidade
e do baixo nível de recuperação dos prejuízos causados ao erário federal.”
Ontem, O GLOBO mostrou que as irregularidades em convênios do MTE com entidades em Sergipe já resultaram em 20 inquéritos na Polícia Federal.
Ao todo, a CGU aponta irregularidades em convênios
com 26 organizações, em vários estados. Os desvios
levaram o ministro Carlos Lupi a afastar do cargo o
coordenador-geral de Qualiﬁcação Proﬁssional, Anderson Alexandre dos Santos, ﬁliado ao PDT no Rio.
Reportagem da revista “Veja” diz que Anderson teria
envolvimento em um suposto esquema de cobrança
de propina das ONGs com problemas, com a promessa de resolvê-los. Ele coordenava uma das ações nas
quais as irregularidades prosperam com mais vigor: o
Plano Setorial de Qualiﬁcação (PlanSeq), vinculado à
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE).
Relatório da CGU, ﬁnalizado em 2010, faz ressalvas ao trabalho dos dirigentes da SPPE/MTE ao
apontar “acompanhamento intempestivo dos convênios
do PlanSeq, falta de providências por parte do MTE
para sanar falhas detectadas em supervisões e permanência das pendências em inserções/aprovações
de planos de trabalho no PlanSeq”.
A CGU aﬁrma que foram observadas falhas no
processo de seleção das ONGs, por meio das chamadas públicas no âmbito do Planseq, alertando que
podem resultar na baixa qualidade dos cursos e em
desvio de recursos públicos. O relatório da CGU lista
os problemas encontrados, entre eles, “a falta de habilitação legal e pedagógica; a aprovação de entidades
com situação patrimonial negativa; sem corpo docente
qualiﬁcado e sem estrutura física compatível com as
ações de qualiﬁcação acordadas”.
Procurado, o Ministério do Trabalho não comentou
o resultado das auditorias do TCU e da CGU. No site,
a pasta informa que a auditoria da CGU é de “inteira
responsabilidade e representa a opinião daquela Controladoria”, não caracterizando imputação de responsabilidade aos gestores, tendo em vista que as contas
não foram julgadas pelo Tribunal de Contas da União.
Propina no ministério de Lupi
Autor(es): Claudio Dantas Sequeira
Isto é – 16/11/2011
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O sindicalista João Carlos Cortez diz que assessores diretos do ministro do Trabalho queriam 60% do
imposto sindical para regularizar sua entidade
Uma acusação pesada bate às portas do gabinete do ministro do Trabalho, Carlos Lupi. Além das
denúncias envolvendo o desvio de dinheiro público
por meio de ONGs, agora o gabinete do ministro é
acusado de extorquir sindicatos para desviar recursos do imposto sindical à central controlada pelo PDT
e por assessores de Lupi. Quem faz a denúncia é o
presidente do Sindicato de Trabalhadores em Bares e
Restaurantes da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale
do Ribeira (Sindrest), João Carlos Cortez. Na semana
passada, ele gravou uma entrevista à ISTOÉ, na qual
aﬁrma que existe um esquema de venda de cartas
sindicais montado dentro do Ministério do Trabalho. O
sindicalista aﬁrma que “tudo é operado por pessoas
ligadas diretamente ao ministro”, que falam e agem
em nome dele. “Prometeram reativar nosso registro
desde que eu repassasse um percentual da arrecadação do sindicato”, aﬁrma Cortez. “Exigiram-me propina
numa sala do gabinete onde funciona a Secretaria de
Relações do Trabalho”. O caso aconteceu no ﬁm de
julho de 2007. Ele conta que procurou Lupi para tentar regularizar o registro de sua entidade. Segundo
ele, foi marcada uma reunião pelo deputado federal
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (PDT-SP).
Ela aconteceu no quarto andar do ministério, na sala
onde despachava o então secretário de Relações do
Trabalho, Luiz Antônio de Medeiros – homem da total
conﬁança do ministro. No organograma do ministério, a
Secretaria de Relações do Trabalho integra o gabinete
do ministro Lupi. Eram cerca de 10h30 da manhã. Além
de Medeiros e Paulinho, participaram do encontro o
assessor especial Eudes Carneiro e Luciano Martins
Lourenço, presidente do PDT de Santos e braço direito
de Paulinho. Eles conversaram sentados em volta de
uma mesa de madeira redonda, usada para reuniões.
“Esperei uns 15 minutos, eles nos serviram café. Medeiros me cumprimentou e indicou seu assessor, Eudes Carneiro, um homem extremamente gentil, que foi
quem conduziu a reunião”, lembra. Quem mais falou
durante o encontro foi Lourenço.
Cortez alega que não tinha ideia de que estava diante de um esquema ilegal de arrecadação. Em
seguida, diz ele, na presença de todos, perguntou o
que poderia ser feito e mostrou um parecer da AGU
favorável à regulamentação do seu sindicato. Carneiro,
um ex-policial federal que acompanha Lupi há anos,
sorriu e falou para o sindicalista ﬁcar tranquilo. “Vamos resolver o seu problema, me disse.” Em seguida,
Lourenço explicou o que precisava ser feito. Em vez
de procedimentos burocráticos, o sindicalista recebeu
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uma orientação pouco republicana. “Me ﬁzeram uma
proposta indecente, um pedido de propina ali dentro do
ministério”, conta. Coagido, ele aceitou. “Eu não tinha
outra saída,” justiﬁca. O pedágio consistia em repassar à conta bancária da Força Sindical (central ligada
ao PDT e comandada pela dupla Paulinho-Medeiros)
um total de 60% de toda a arrecadação sindical que
seria obtida pelo Sindrest nos três anos seguintes. Um
valor superior a R$ 12 milhões, segundo cálculos do
próprio Cortez, com base nos 100 mil trabalhadores
que compõem a categoria na região de atuação do
sindicato e que têm descontados seus contracheques
anualmente em cerca de R$ 205.
A reunião durou aproximadamente 20 minutos.
Lourenço avisou Cortez que esperasse um novo contato dentro de poucos dias. “Saí de lá conﬁante de que
estava resolvido”, aﬁrma. Coube ao dirigente do PDT
tocar o negócio. Lourenço explicou a João Carlos Cortez que o valor da propina poderia ser parcelado em
três vezes, em percentuais decrescentes. No primeiro
ano, seriam repassados 30% da contribuição sindical;
no segundo ano, 20%; e no terceiro ano, 10%. Para
escapar à ﬁscalização das autoridades, as transferências deveriam ser feitas diretamente para a conta
bancária da Força. Embora recebam dinheiro do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), as centrais sindicais
não estão sujeitas à análise do TCU, da CGU e outros
órgãos de controle externos, o que diﬁculta o rastreamento de golpes como os denunciados por Cortez.
O negócio, segundo o sindicalista, teria sido sacramentado duas semanas depois. Luciano Martins
Lourenço marcou novo encontro com Cortez, desta
vez em Santos (SP), numa tradicional padaria perto do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas
da Baixada Santista (Sindquim). Lourenço, além de
presidente do PDT de Santos, é membro da diretoria
do Sindquim. Enquanto tomavam um café, ele retirou
de uma pasta três folhas de papel e mandou Cortez
assiná-las. Consistiam num chamado “Termo de Compromisso de Doação”, pelo qual João Carlos Cortez, na
qualidade de presidente do Sindrest, se comprometia
a realizar os repasses pré-combinados nos anos de
2008, 2009 e 2010. “O Luciano me disse que estava
a mando do deputado e do Medeiros, que falava em
nome do ministro Lupi. Ele levou os documentos prontos para eu assinar. O termo de compromisso, a título
de doação à Força Sindical, servia para encobrir, na
realidade, o pagamento da propina. Tudo foi presenciado por outro diretor do Sindrest, Luiz Claudino da
Silva”, diz Cortez. Depois daquele dia, o sindicalista
diz ter participado de várias audiências com Medeiros e Luciano Lourenço, além de assessores, tanto
no gabinete em Brasília como na Superintendência
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Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo, onde
o secretário também fazia plantão.
Passados alguns meses, no entanto, a situação
do sindicato não foi regularizada. Cortez suspeita que
o grupo de Lupi sofreu pressão de lideranças do PDT
em São Paulo, como Francisco Calazans Lacerda,
presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo (Sinhores). Este teria se
associado ao Sinthoresp, entidade que disputa com o
sindicato de Cortez a organização da categoria na Baixada Santista. Um acordo entre eles naquele momento
também evitaria o desgaste de um enfrentamento com
a CUT e o próprio PT. “Ouvi que eles pagaram mais
para arquivar nosso pedido. Tudo no Ministério do Trabalho é movido a dinheiro”, aﬁrma Cortez. Ele conta que
procurou Paulinho e Lupi em diversas oportunidades.
Nas comemorações do Dia do Trabalho em maio de
2010, o sindicalista diz ter entregue nas mãos de Lupi
um dossiê contando toda a história, na esperança de
que o ministro não tivesse conhecimento da operação
de seus assessores. “Foi a mesma coisa que nada. Ele
nunca deu retorno da denúncia. Logicamente o ministro também está no esquema”, aﬁrma.
Hoje quem representa os trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes e similares naquela região é
o Sinthoresp, mas nem sempre foi assim. O Sindrest
conseguiu em 1994 fracionar a base sindical a ﬁm de
representar apenas funcionários de restaurantes, bares e similares. Recebeu seu registro e até o código
sindical, que dá acesso à conta na Caixa Econômica
em que são depositadas as contribuições sindicais.
Em 2003, no entanto, a CUT passou a controlar a
Secretaria de Relações do Trabalho e, por pressão
do Sinthores, cancelou o registro do Sindrest. Cortez
recorreu e conseguiu obter da AGU um parecer que
considerou ilegal o ato do Ministério. “Não cabe ao
Ministério do Trabalho e Emprego interferir na conveniência e oportunidade de determinada categoria para
fundar ou extinguir sindicato”, escreveu a advogada da
União Carmen Tomasi de Abreu.
Questões sindicais à parte, a denúncia de Cortez reforça a suspeita de que o Ministério do Trabalho
virou um grande balcão de negócios para abastecer
os cofres da Força Sindical e de dirigentes do PDT.
Na edição de 5 de agosto de ISTOÉ, a presidente da
Federação Nacional dos Terapeutas (Fenate), Adeilde
Marques, revelou que foi forçada a pagar pedágio para
conseguir a liberação das cartas sindicais dos sindicatos ﬁliados. Ela apontou o presidente da Força Sindical em Sergipe, Willian Roberto Arditti, como chefe
do esquema no Estado. Segundo Adeilde, o registro
custaria até R$ 40 mil. ISTOÉ mostrou ainda como Lupi
e Paulinho da Força têm fabricado entidades sindicais
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para atender a interesses políticos e partidários. Em
apenas três anos e meio, foram concedidos mais de
1,6 mil registros sindicais e outros 2,4 mil estão na ﬁla
de espera. Em média, surge um novo sindicato por dia
no Brasil. O esquema está na mira do Ministério Público
do Trabalho, que criou uma comissão especial de 16
procuradores para investigar as denúncias de ISTOÉ.
O subprocurador geral do Trabalho, Ricardo Macedo,
diz que a decisão foi tomada no ﬁm de agosto, durante reunião nacional dos procuradores. “São denúncias
graves que atentam contra a liberdade sindical”, aﬁrma. Também devem integrar as investigações o MPF
e a Polícia Federal. “É um caso que envolve não só o
aspecto trabalhista, mas o criminal também.”
As suspeitas envolvendo a concessão de cartas
sindicais fragilizam ainda mais a posição de Lupi, que
perdeu apoio dentro do PDT e do Palácio do Planalto.
Na semana passada, ele teve de se defender de novas
acusações de desvio de recursos em convênios com
ONGs para capacitação técnica. Dois assessores tiveram seus nomes associados ao escândalo e já foram
exonerados. Os deputados pedetistas Miro Teixeira (RJ),
José Antônio Reguffe (DF) e o senador Pedro Taques
(MT) pediram à PGR abertura de investigação. Lupi,
conﬁante na relação de amizade com a presidente Dilma Rousseff, disse que não seria abatido facilmente
e só deixaria o Ministério “à bala”. Dilma não gostou
e mandou o ministro se retratar. Foi o que ele fez em
depoimento na Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara, na quinta-feira 10. “Presidente, peço desculpas. Eu te amo!”, disse Lupi. Declarações de amor,
contudo, não explicam as denúncias que pesam sobre
o ministro e seus auxiliares.
Ministro deu verba a ONG de aliado
que era alvo da PF
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, ajudou pessoalmente a ONG de um colega de partido mesmo depois
de a Polícia Federal abrir um inquérito criminal para
investigar suspeitas de irregularidades em convênio
da entidade com a pasta, no valor de R$ 6,9 milhões.
A ONG Adrvale (Agência de Desenvolvimento do Vale
do Rio Tijucas e Rio Itajaí Mirim), de Santa Catarina,
é presidida por Osmar Boos, ex-candidato a vereador
pelo PDT em Brusque.
A investigação da PF, que tramita em segredo de
Justiça, começou em maio de 2009, com base em um
relatório da CGU (Controladoria Geral da União) que
apontou o uso de funcionários e empresas-fantasmas
em convênio de 2007, já sob a gestão Lupi, para qualiﬁcação de trabalhadores. Em fevereiro de 2010, nove
meses depois do início da investigação da PF, Lupi foi
até Florianópolis para um evento com a participação
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de dirigentes da Adrvale. Na ocasião, o Ministério do
Trabalho sabia das irregularidades apontadas pela
CGU, mas aﬁrma que desconhecia a existência de um
inquérito policial a respeito.
No encontro em Florianópolis, Osmar Boos assinou mais dois convênios com o ministério e recebeu
das mãos de Carlos Lupi a ordem de serviço que autorizava a entidade a executar outros projetos da pasta,
no valor de R$ 1,7 milhão. Além desses, outros três
foram assinados posteriormente. O inquérito da PF foi
aberto para investigar supostos crimes em contratos
sem licitações. O convênio de R$ 6,9 milhões entre o
ministério e a Adrvale previa a qualiﬁcação de 4.000
jovens em cidades de Santa Catarina.
Lupi aﬁrma que desconhecia a investigação
O ministro Carlos Lupi aﬁrmou, por meio de sua
assessoria, que não tinha conhecimento da investigação da Polícia Federal sobre a Adrvale. De acordo com
a pasta, não era da competência do ministro assinar
convênios, mas a participação dele nesse tipo de ato
é um “procedimento normal”. O ministério diz que as
metas do convênio objeto da investigação da PF foram
cumpridas e negou que o fato de o presidente da Adrvale ser ﬁliado ao PDT tenha inﬂuenciado a celebração
dos contratos com a entidade.
A Adrvale diz que enviou para a Polícia Federal
relatório “com todo o histórico da programação realizada
e cópia de todos os contratos feitos com as entidades
parceiras/executoras e toda a documentação referente
à auditoria da CGU”. Para argumentar que não houve irregularidades, a ONG se baseia na apuração da
área cível, arquivada pelo Ministério Público Federal.
Trechos do documento da liderança do governo
Na reunião da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, no último dia 9, a liderança do governo orientou os deputados da base de apoio para que
não deixassem de comparecer e não se atrasassem
para que nenhuma convocação de ministros fosse bem
sucedida. A oposição apresentou 23 requerimentos
de convocação, mas não conseguiu aprovar nenhum.
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
4 – REQ 173/2011 – do Sr. Mendonça Filho – que
“solicita a convocação do Excelentíssimo Ministro de
Estado do Trabalho e Emprego, Sr. Carlos Lupi, a ﬁm
de se esclarecer denúncias de desvio de recursos em
convênios do Ministério do Trabalho”.
11 – REQ 222/2011 – do Sr. Onyx Lorenzoni –
que “convida o Exmo. Sr. Agnelo Queiroz, Governador
do Distrito Federal e ex-Ministro do Esporte, a ﬁm de
prestar esclarecimentos acerca de supostos atos irre-
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gulares praticados no âmbito do Ministério do Esporte
durante a sua gestão”.
15 – REQ 227/2011 – do Sr. Fernando Francischini – que “requer que seja convidado a comparecer
a esta comissão, em reunião de Audiência Pública, o
Exmo. Senhor Agnelo Queiroz, Governador do Distrito
Federal e ex-Ministro de Estado do Esporte, a ﬁm de
prestar esclarecimentos sobre as notícias veiculadas
nos últimos dias na imprensa nacional”.
17 – REQ 229/2011 CFFC – do Sr. Duarte Nogueira – que “requeiro que seja convocada a Srª. Miriam Belchior, Ministra de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, para prestar esclarecimentos
a esta Comissão sobre irregularidades no Programa
Minha Casa, Minha Vida com referência à cobrança
de taxas para inscrição por ONGs, conforme denúncia
apresentada pelo Programa Fantástico da Rede Globo,
no dia 30/10/2011”.
32 – REQ 245/2011 CFFC – do Sr. Vanderlei Macris – que “solicita que seja convocada a Ministra da
Cultura, Sra Anna Maria Buarque de Hollanda, a ﬁm
de esclarecer a autorização da destinação de R$ 12,3
milhões para a produção do Rock in Rio Brasil 2011,
via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)”.
Lupi usou avião pago por dono de ONG investigada, diz revista
O Globo – 13/11/2011
Controladoria da União apontou irregularidades
em convênios; ministro nega carona
São Paulo e Brasília. O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, teria usado em viagem oﬁcial ao Maranhão
avião alugado pelo presidente de ONG acusada de
desviar dinheiro de convênios com a pasta. Segundo
reportagem publicada pela revista “Veja” desta semana,
Lupi, em companhia de caciques do PDT, percorreu
em dezembro de 2009 sete municípios do Maranhão
para lançar programa de qualiﬁcação proﬁssional. A
bordo do King-Air branco preﬁxo PT-ONJ, também estavam o ex-governador do Maranhão Jackson Lago,
já falecido, o então secretário de Políticas Públicas de
Emprego do ministério, Ezequiel de Souza Nascimento, o então assessor de Lupi e hoje deputado federal
Weverton Rocha e um convidado especial, o gaúcho
Adair Meira, que comanda ONGs conveniadas com o
ministério. Segundo a “Veja”, Meira teria pagado o voo
de Imperatriz a Timon.
Na última quinta-feira, depondo na Câmara, Lupi
foi perguntado sobre ligação com Meira:
– Não tenho nenhuma relação com... como é o
nome? seu Adair. Posso ter, devo ter encontrado ele (sic)
em algum lançamento de convênio. Não sei onde ele mora.
Nunca andei em aeronave pessoal dele nem de ninguém.
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Desde 2008, a Fundação Pró-Cerrado e a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração
(Renapsi), dirigidas por Meira, receberam R$10,4 milhões
do ministério. Ao analisar os contratos, a Controladoria Geral da União encontrou irregularidades e disse que “não
foi demonstrada providência para superação das falhas”.
Segundo a “Veja”, Ezequiel Nascimento conﬁrmou
que a aeronave alugada por Meira ﬁcou à disposição do
ministro e dos pedetistas no Maranhão. A presença do
diretor das ONGs no avião também foi conﬁrmada. Procurado pelo GLOBO, Ezequiel não retornou as ligações.
A assessoria do ministro do Trabalho divulgou
nota ontem para rebater a denúncia e informou que
Lupi foi, de fato, ao Maranhão, mas para eventos oﬁciais e partidários nos dias 11, 12 e 13 de dezembro
de 2009. Sustenta que os deslocamentos foram organizados pela regional do PDT, pelo ex-governador
Jackson Lago e por Weverton Rocha. A nota não informa, porém, quem pagou a conta. Nem detalha quais
foram os eventos oﬁciais e quais foram os partidários.
A única passagem paga pelo governo foi um voo da
TAM no trajeto Brasília/São Luís.
“Os deslocamentos realizados dentro do estado
do Maranhão para agendas, parte em veículos de ﬁliados, e parte em aviões de pequeno porte, tipo Sêneca, foram de responsabilidade do Diretório Regional
do PDT do Maranhão, do ex-governador Jackson Lago
e do deputado federal Weverton Rocha. A medida foi
tomada para evitar que dinheiro público fosse utilizado
nesta agenda”, diz a nota.
O ministério não nega que Meira tenha pagado
a conta citada pela “Veja”. E alega que suas ONGs
não tinham contrato com a pasta na data. O texto dá
a entender que quem teria usado o avião da ONG foi
o então secretário de Políticas Públicas do ministério,
Ezequiel, que conﬁrmou a “Veja” a suposta viagem do
ministro paga por ONG. “O ministro Lupi desconhece
que seu ex-assessor Ezequiel Nascimento, então secretário de Políticas Públicas de Emprego, tenha solicitado avião particular para que ele o acompanhasse
nesta agenda. Importante esclarecer que o responsável,
conforme a revista “Veja” aﬁrmou, pelo empréstimo do
avião à época não tinha nenhum tipo de relação com
convênios do Ministério”, diz o texto.
Reprodução do bilhete aéreo e duas fotos dos
eventos dos quais Lupi participou também foram divulgadas pela assessoria da pasta, que também informou que a aeronave usada pelo ministro não era do
modelo King Air, conforme a “Veja” noticiou, mas do
modelo Sêneca.
Weverton negou ontem que Meira e Ezequiel
tenham participado do voo entre Imperatriz e Timon.
Ao GLOBO, ele contou que esse trecho da viagem foi
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para compromissos partidários, e a despesa foi paga
pelo PDT do Maranhão. As demais viagens, nos dias
anteriores, foram organizadas e custeadas pelas prefeituras, explicou Weverton.
– Estão querendo botar chifre na cabeça de cavalo. Na viagem do Lupi teve uma agenda oﬁcial de
trabalho e outra partidária. Para a agenda do PDT, foi
usada a estrutura do partido. Para a oﬁcial, a logística
local fornecida pelas prefeituras. O Ezequiel foi para
um dos eventos, em Grajaú, em avião particular. Ele
que tem que explicar essa viagem – disse Weverton.
Procurado pela revista, o presidente da ONG disse
que nunca voou no mesmo avião que o ministro e que
não tem relação próxima com ele. Segundo ele, as suas
ONGs são escolhidas pelo ministério por competência.
O PSDB anunciou na tarde de ontem que vai pedir
à Comissão de Ética da Presidência da República que o
ministro Lupi seja afastado do cargo por conta da denúncia de “Veja”. Os tucanos aﬁrmam, em nota, que a carona
viola o código de conduta editado pela Comissão de Ética.
– Em seu depoimento na Câmara, o ministro Lupi
aﬁrmou que não conhecia o presidente da ONG e negou que tenha viajado de carona. Acabou desmentido.
E as denúncias de irregularidades na sua pasta ainda
não terminaram. A cada dia aparecem novos capítulos.
Não há a mínima condição para sua permanência no
cargo – disse o líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira
(SP), que também enviará para a Procuradoria Geral da
República pedido para que investigue a nova denúncia.
Loteamento Político
Onde ﬁliados do pdt estao no comando das superintendencias regionais do trabalho
Levantamento do jornal O Globo identiﬁcou que
em pelo menos 13 estados as cheﬁas estão nas mãos
de dirigentes partidários ou candidatos derrotados na
eleição de 2010. De janeiro a outubro, Lupi nomeou
dez novos superintendentes (Rio, Amazonas, Ceará,
Pará, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins,
Paraíba e Mato Grosso do Sul). Sete são ﬁliados ao
PDT e os outros têm algum tipo de relação com políticos da legenda.
ONG em Natal vira usina de notas frias
Autor(es): MARTA SALOMON / BRASÍLIA
O Estado de S. Paulo – 13/11/2011
Entidades da capital do RN que receberam R$
20 milhões da pasta do Trabalho sequer têm sede no
endereço apresentado nos convênios
– O Estado de S.Paulo
Um terreno baldio com os muros caiados em Natal
(RN) abriga uma usina de notas ﬁscais que justiﬁcaram
pagamentos milionários do Ministério do Trabalho ao
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Instituto Êpa!. O número 500 da Rua Dom José Pereira Alves aparece em documentos como endereço do
instituto e, ao mesmo tempo, de empresas contratadas
por ela para prestar serviços contábeis e até fornecer
lanches, como a ACFBrandão, iniciais de Aurenísia
Celestino Figueiredo Brandão, presidente do instituto.
O Êpa! e o parceiro Instituto de Assessoria à
Cidadania e ao Desenvolvimento Local Sustentável
(IDS), que trocavam serviços, receberam ao menos
R$ 20 milhões, de acordo com registros no sistema
de convênios do governo federal.
Um dos convênios da entidade sem ﬁns lucrativos do Rio Grande do Norte foi pivô do caso de lobby
mais comentado na Esplanada na semana passada,
por envolver a suposta cobrança de propina por assessores do ministro do Trabalho, Carlos Lupi.
O ministro Garibaldi Alves, da Previdência, conta
que levou até o gabinete de Lupi o diretor do instituto
Cid Celestino Figueiredo Sousa. “Sou meio disponível”, justiﬁcou o ministro, que alega ter “tirado o time
de campo” quando soube que a entidade colecionava
problemas em suas prestações de contas e é cobrada
a devolver dinheiro.
O Instituto Êpa! foi um dos recordistas em repasses de verbas para a qualiﬁcação proﬁssional no
ano passado. Um dos convênios, que deu origem ao
episódio do lobby, deveria qualiﬁcar “em caráter emergencial” 3 mil trabalhadores na área da construção civil
em municípios atingidos por chuvas na região do Vale
do Açu, no Rio Grande do Norte.
O instituto fechou convênio de R$ 2,2 milhões,
recebeu R$ 1,2 milhão no ano passado, mas o restante
teve o pagamento bloqueado. Daí o lobby que bateu à
porta de Garibaldi Alves.
Três notas ﬁscais apresentadas pelo Êpa! pelo
fornecimento de lanches são da empresa AMFS Consultoria, instalada na Rua Dom José Pereira Alves, 500.
O mesmo endereço atribuído ao próprio Êpa! em outra
nota apresentada para justiﬁcar gastos do convênio,
além de outra entidade subcontratada pelo instituto,
a Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos (CTA),
comandada também pelos irmãos Aurenísia Celestino
Figueiredo Brandão e Cid Celestino Figueiredo Sousa,
o lobista do grupo em Brasília.
O Ministério do Trabalho detectou “situações de
não observação do princípio da impessoalidade”, além
de outras irregularidades, que justiﬁcam pedidos de
devolução do dinheiro. A manifestação da pasta, ainda preliminar, foi provocada por relatório de auditoria
da Controladoria-Geral da União (CGU), que apontava
falhas como a falta de pedido de ressarcimento e do
registro de inadimplência do Êpa!. O instituto também
não havia atingido metas do convênio.
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Em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2009 já era evidente o jogo de subcontratação de entidades que funcionam como partes
de um mesmo corpo. O Êpa! subcontrata o IDS e seu
próprio diretor, Valter Carvalho, é quem atende o telefone da CTA.
Procurados na quinta e sexta-feira, os irmãos
Aurenísia Brandão e Cid Sousa mandaram informar
que estariam inacessíveis por vários dias. A telefonista do instituto repetia que não estava autorizada a dar
informações.
Valter Carvalho se enrolou na explicação. “Eu
sou diretor-geral do IDS, nunca trabalhei na Êpa!. O
que eu faço é o seguinte: ajudo outras instituições na
provável constituição de uma rede de parceiras para o
desenvolvimento territorial. A gente assessora, ajuda,
apoia”, disse ao Estado. Sobre a coincidência de endereços, o diretor se esquivou: “Realmente, não sei”.
Em uma das notas ﬁscais, o Êpa! pagou ao IDS
R$ 42 mil pela organização do perﬁl socioeconômico
dos territórios rurais do Rio Grande do Norte. Valter
Carvalho recebeu ainda, como autônomo, mais R$
15,6 mil. O IDS, por sua vez, subcontratava a CTA, a
ACFBrandão, de Aurenísia, o Instituto Êpa! e uma outra empresa com os sobrenomes de seus dirigentes,
chamada Celestino & Figueiredo Ltda., integrantes
da “rede”.
Ministério de Lupi vira ‘mercado de lobby’ comandado por ex-funcionários
Com livre acesso aos gabinetes, ex-empregados do Trabalho agem como intermediários e cobram
‘pedágio’ para facilitar registro de entidades, segundo
sindicalistas
14 de novembro de 2011 | 3h 03
Leandro Colon , Marta Salomon / Brasília – O Estado
de S.Paulo
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, permite a
atuação de lobistas dentro do ministério para negociar
a liberação do registro sindical.
Desde 2007, quando Lupi assumiu o Trabalho,
cerca de 1.120 entidades conseguiram registro sindical
São ex-funcionários da pasta, alguns ligados ao
próprio Lupi, que agem como intermediários, com livre
acesso aos gabinetes, para acelerar processos, furar
a ﬁla de outros, negociar pendências e garantir para
um sindicato parte do bolo anual de R$ 2 bilhões arrecadados com o imposto sindical. Quem paga o pedágio do lobby tem a promessa de jogo rápido, segundo
sindicalistas ouvidos pelo Estado.
De 2007 até hoje, período em que Carlos Lupi
está no comando, cerca de 1.120 entidades sindicais
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conseguiram registro. Na terça-feira passada, Lupi encontrou a lobista Martha Moreira de Freitas na reunião
do Conselho Curador do FGTS, presidido pelo ministro.
Ela é do Grupo de Apoio Permanente (GAP) do conselho e ainda ganha dinheiro para cuidar dos interesses
dos 400 sindicatos ﬁliados à Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) nos processos de registro
sindical no ministério. Tem trânsito livre no gabinete
da secretária de Relações do Trabalho, Zilmara David
de Alencar, que recebe os pedidos de carta sindical.
A relação próxima da secretária com a lobista
é antiga. A “consultora” Martha de Freitas, como ela
se apresentou ao jornal, trabalhou na pasta até 2009.
Confessou ao Estado, inclusive, que ajudou a fazer a
portaria 186, que estabeleceu em 2008 novas regras
para o registro sindical. Hoje, ajuda sindicatos a consegui-lo. Procurada pela reportagem, ela disse: “Não
cite meu nome pelo amor de Deus. Você quer f... com
meu trabalho”.
A lobista admitiu que sua inﬂuência é o segredo
do negócio. “Se eu falar que não tenho contato, estou
sendo hipócrita. Ajuda porque tenho conhecimento,
não vou utilizar meu conhecimento? Eu ajudei a fazer a
portaria”, disse. Ela não quis revelar quanto cobra para
conseguir o registro: “Não vou falar preço de nada. Tem
sindicatos que podem pagar melhor, tem outros que
tenho dó e faço de graça. Você quer complicar minha
vida, a imprensa está desacreditada”.
A contratação desta intermediação abre caminho,
segundo sindicalistas, para agilizar os processos e,
inclusive, barganhar o “preço” do registro, algo que o
ministério sempre negou existir apesar de denúncias
recorrentes. A Força Sindical, por exemplo, fez duas
funcionárias do ministério, Samanta Costa e Monique
Mondêgo, mudarem de lado. “Elas eram terceirizadas
no ministério. Nós as levamos para trabalhar na Força para ajudarem a turma a montar sindicato”, disse
o presidente da central, o deputado Paulo Pereira da
Silva (PDT-SP).
Outra visita. O gabinete da secretária Zulmira
Alencar recebe sempre a visita de outra “consultora”,
Nicole Goulart. Ela já trabalhou com a própria Zulmira e
o ex-secretário Luiz Antônio de Medeiros no ministério,
quando participava de reuniões sobre a carta sindical.
Hoje, só mudou de lado da mesa. Agora, ela recebe
dinheiro de sindicalistas para conseguir o registro. A
“consultora” presta serviço para entidades ligadas a
cooperativas.
Procurada pelo Estado, a assessoria do ministério informou que “não dispõe de informações sobre
a vida proﬁssional de prestadores de serviços contratados por empresas interpostas”.
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Outro intermediário é o advogado João Alberto
Graça, dirigente nacional do PDT. No dia 29 de outubro de 2007, Carlos Lupi o nomeou para ser o superintendente do Ministério do Trabalho no Paraná. Em
junho de 2009, os dois viajaram juntos para Genebra,
na Suiça, para um evento internacional.
João Graça deixou o cargo em julho daquele ano
e passou a ser cortejado pelos sindicatos. O pedetista
evita aparecer formalmente, prefere atuar nos bastidores. Mas um sindicato admitiu que contratou seus
serviços. “O dr. João Graça nos auxilia nos processos.
Ele nos ajuda desde 2009”, disse Rogério Kormann,
presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas Médicas do Paraná, que está com processo de
registro em tramitação. O mesmo advogado também
teria atuado a favor da Confederação Nacional das
Cooperativas (CNCoop). Carlos Lupi assinou o registro dela no dia 16 de novembro de 2010. A assessoria
jurídica da CNCoop é feita por Júnia dal Secchi, ex-assessora do próprio Ministério do Trabalho.
A ﬁla tem que andar
18 de novembro de 2011 | 3h 06
O Estado de S.Paulo
Apesar da sucessão de escândalos comprovados,
herança maldita que coloca Dilma Rousseff na iminência de ter que mandar para casa o sexto ministro envolvido em denúncias de corrupção, a chefe do governo
tem logrado preservar – nem sempre com a desejável
presteza – a imagem de governante suprema ﬁadora
da moralidade da administração federal. E moralidade
quer dizer, no caso, probidade na gestão da coisa pública, honestidade no trato do dinheiro que é de todos
nós brasileiros. Mas não é o que pensa o “chefe de quadrilha”, transformado em réu do processo do mensalão
pela autoridade de um procurador-geral da República.
José Dirceu proclama que tudo não passa de conspiração das elites contra os “interesses populares”, como
se o povo tivesse interesse em ser permanentemente
roubado pelas ratazanas vorazes de quem o ex-ministro
de Lula se apresenta como advogado.
Ao participar, no último domingo, do 2.º Congresso da Juventude do PT, em Brasília, o ex-deputado
federal cassado por seus pares em 2005 criticou duramente o que classiﬁcou de “luta moralista contra a
corrupção”. Em cinco palavras, atribuiu conotação pejorativa à indignação generalizada dos brasileiros contra as bandalheiras praticadas por políticos e agentes
governamentais e proclamou que, aﬁnal, a corrupção
generalizada que atormenta o País não é tão grave assim. E ainda reservou palavras de estímulo às vítimas
dos “moralistas” – os ministros demitidos por Dilma -,
especialmente ao ex-titular do Esporte, Orlando Silva,
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ex-presidente da UNE, a quem recomendou “ânimo,
força”, e manifestou “afeto”.
Dirceu revelou poder de persuasão, pelo menos
diante de jovens contaminados pelo modo lulopetista
de ver o mundo. O presidente da Juventude do PT,
Valdemir Pascoal, discursou em tom de perfeita aﬁnação com o pensamento de seu guru: “Não aceitamos
o golpe (das elites). A juventude do PT está aqui para
dizer que é tudo mentira”. E condecorou o ídolo com
uma camiseta cujos dizeres estampados o absolvem
de todas as acusações que, se assim julgarem os ministros do STF, vão colocá-lo atrás das grades.
Se, como querem José Dirceu e os jovens petistas, “é tudo mentira”, a presidente Dilma está, mais
uma vez, na iminência de cometer uma “injustiça” e
dar o bilhete azul para o ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, que perdeu até mesmo o apoio incondicional de
seu partido, o PDT, para permanecer à frente da pasta que dirige. Segundo fontes do Palácio do Planalto,
a razão principal da hesitação de Dilma em relação
à demissão de Lupi seria o fato de que foi possível
preservar desde logo o apoio das legendas da base
aliada a que pertenciam os demitidos – PMDB, PP,
PTB e PC do B – porque as demissões foram negociadas com as respectivas lideranças partidárias. Lupi
é, ele próprio, a grande liderança do PDT, de cuja presidência está formalmente licenciado, e tem demonstrado, apesar de todos os tropeços nesse episódio,
um entranhado apego à cadeira de ministro. Mas, na
última quarta-feira, depois de líderes pedetistas do
Maranhão terem desmentido as declarações feitas por
Lupi em sua defesa das acusações de ter voado em
avião particular na companhia do dono de uma ONG
beneﬁciada por convênios com a pasta do Trabalho,
o próprio presidente interino do partido, o cearense
André Figueiredo, aconselhou o ministro a deixar o
cargo: “Como amigo do Lupi, sofro muito vendo ele
sofrer. É muito doloroso. Como amigo, preferia que
ele saísse. Mas isso é uma decisão que o PDT vai
tomar de forma institucional”. Por sua vez, o senador
Cristovam Buarque (PDT-DF) também se manifestou
favorável ao afastamento.
Como aﬁrmamos em editorial de ontem, a presidente Dilma deixou passar duas oportunidades de
demitir Carlos Lupi a um custo político aceitável. Mas o
ministro continuou se enredando nas próprias mentiras
e teve uma atuação desastrosa em seu depoimento
ontem pela manhã perante a Comissão de Assuntos
Sociais do Senado. Agora, sem o apoio de seu próprio
partido, Lupi certamente conta suas últimas horas na
cadeira a que tanto se apega. Será o sexto ministro
herdado do governo Lula e demitido por envolvimento
em corrupção. Uma herança realmente maldita.
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O lero-lero de Lupi
Autor(es): Claudio Dantas Sequeira
Isto é – 21/11/2011
Questionado no Senado sobre denúncias reveladas por ISTOÉ, o ministro do Trabalho não convence,
irrita oposição e, isolado pelo próprio partido, o PDT,
permanece em situação complicada. Agora, ainda, terá
de esclarecer novas acusações
Se o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, sobreviveu
a mais uma semana no cargo, foi por uma dose de boa
vontade da presidente Dilma Rousseff. Sem conseguir
explicar o emaranhado de denúncias que pesam contra sua gestão no Ministério do Trabalho e acuado pela
acusação de que assessores diretos cobraram propina
para conceder registros sindicais, como vem revelando reportagens de ISTOÉ desde a primeira semana de
agosto, Lupi foi isolado até mesmo pelo PDT, partido
do qual ele é presidente de fato. Fontes do Palácio do
Planalto dizem que, apesar da sobrevida dada a Lupi,
Dilma resolveu esvaziar a Secretaria de Relações do
Trabalho e passar um pente ﬁno na lista de entidades
que ganharam registros a partir da portaria 186, assinada pelo ministro, muitas delas dando ares de legalidade
a sindicatos e federações clones e de fachada. O encarregado de acompanhar a liberação de novas cartas
sindicais é o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência. Enquanto isso, como Lupi não se
mostrou convincente durante depoimento no Senado,
na quinta-feira 17, nos próximos dias, o senador Álvaro
Dias (PSDB-PR) apresentará requerimento de convocação do sindicalista João Carlos Cortez. O objetivo é
ouvi-lo sobre a denúncia trazida por ISTOÉ de que foi
obrigado por assessores de Lupi e do deputado federal Paulinho da Força (PDT-SP) a repassar à central
controlada pelo PDT até 60% da contribuição sindical
para conseguir a reativação do registro do Sindicato de
Trabalhadores em Bares e Restaurantes da Baixada
Santista (Sindrest). “Quero convidar o sindicalista para
prestar depoimento. Poderíamos fazer uma acareação
com o ministro”, aﬁrma Dias.
Caso não consiga aprovar o requerimento, o parlamentar vai encaminhar um pedido de investigação à
Polícia Federal e ao Ministério Público. “Se o Lupi considera normal que um sindicalista diga que assessores
do ministro cobraram propina para licenciar sua entidade, tem de haver alguma providência. Se o governo
não ﬁzer nada, só nos resta acreditar na polícia”, aﬁrma.
Durante audiência na Comissão de Assuntos Sociais do
Senado, Álvaro Dias questionou Lupi sobre as revelações de ISTOÉ. Com cópia das reportagens nas mãos,
ainda pediu esclarecimentos ao ministro sobre o crescimento exponencial de entidades sindicais – entre 2008
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e 2011 foram mais de 2,5 mil – e as suspeitas de que a
Secretaria de Relações do Trabalho, vinculada ao gabinete de Lupi, se transformou num balcão de negócios.
O ministro fugiu da questão e deu apenas uma declaração lacônica. “Essa história é briga sindical”, aﬁrmou.
Cada dia mais enrolado, Lupi também foi questionado pela senadora Kátia Abreu (PSD-TO), que quis
saber sobre a proliferação de sindicatos rurais criados
por integrantes da Força Sindical que não possuem
relação com o trabalho no campo. Segundo ela, essas
entidades estão se sobrepondo ao trabalho histórico
das ﬁliadas da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e deixando o trabalhador
confuso e desassistido. A senadora reclamou também
que espera, desde setembro, resposta de Lupi a um
requerimento de informação sobre a “fábrica de sindicatos” denunciada por ISTOÉ. Kátia ainda questionou
o ministro sobre a participação no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat)
de entidades constituídas sem histórico, criadas há
poucos anos com claro aparelhamento da Força Sindical e do PDT de Lupi. Mais uma vez, o ministro desconversou. Disse apenas que o ministério não interfere
na organização sindical e que o Codefat é um órgão
meramente deliberativo. “Ele aprova normas, não tem
poder de determinar recursos para ninguém”, alegou.
Embora Lupi tente se esquivar das acusações
que pesam contra ele, suas digitais estão em toda
parte. Como por exemplo no registro do Sindicato dos
Trabalhadores em Autoescolas e Transporte Escolar de
Osasco e Regiões (Sintrateor). A carta sindical levou a
assinatura do próprio Lupi e foi entregue em mãos, em
2009, pelo então secretário de Relações do Trabalho,
Luiz Antonio de Medeiros. O ato foi registrado numa
foto publicada no jornal do sindicato, obtido por ISTOÉ,
onde aparecem Medeiros ao lado da presidente do
Sintrateor, Silvania Cristina da Silveira e de seu ﬁlho
Humberto, que é o tesoureiro, além do marido, Martim
Aparecido, e do sindicalista Guilherme Paro, que é o
nome por trás da entidade. “Silvania nunca trabalhou
em autoescola e seu marido, o Martim, é amigo pessoal de Lupi e lobista sindical proﬁssional”, acusa o
presidente do Sindicato dos Desenhistas de São Paulo,
Claudio Taboada. Ele conta que Guilherme Paro presidiu seu sindicato e a Federação de Desenhistas de
São Paulo, e deixou um rombo. “Quando entrei aqui
havia uma quadrilha. A Fenaedes foi inclusive denunciada por desviar recursos do FAT”, aﬁrma.
Taboada acrescenta um dado peculiar à história
do grupo. Diz que Paro é amigo do ex-juiz Nicolau dos
Santos Neto e que Martim Aparecido foi testemunha no
processo sobre o superfaturamento do Fórum Trabalhista de São Paulo. “São todos ligados. O Guilherme
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quis colocar o Martim aqui no sindicato. Mas como ele
não é desenhista, tentaram esquentar a carteira dele
numa empresa da família Monteiro de Barros”, aﬁrma
Taboada. Ele acrescenta que Fábio Monteiro de Barros, condenado junto com Nicolau e o ex-senador Luiz
Estevão, enviou-lhe uma carta negando envolvimento
no esquema para beneﬁciar os pseudosindicalistas. A
bandalheira é tamanha que o Sintrateor, mesmo sendo um sindicato de autoescolas, está ﬁliado à mesma
Fenaedes, entidade de desenhistas e projetistas.
No rol das explicações a serem dadas pelo ministro do Trabalho está ainda a acusação do Sindicato de
Motoristas e Cobradores de Ônibus do município do Rio
de Janeiro. Em carta à presidente Dilma, o presidente
do Sintraturb, José Carlos Sacramento, acusa Lupi de
fraudar o registro de alteração estatutária do Sindicato
dos Rodoviários para impedir seu desmembramento.
Ele acusa o ministro de agir em conluio com os donos
das empresas de ônibus da cidade. Carvalho cobrou
explicações a Lupi, que demandou a consultoria jurídica
do ministério elaborar um parecer. O ministro garante
que o processo correu dentro da lei e diz a assessores
que vai processar Sacramento.
Enquanto Lupi respira por aparelhos e não consegue responder sequer quem faz os pagamentos dos
jatinhos em que voa pelo País afora, a comissão especial do Ministério Público do Trabalho apresentará nesta
semana o resultado da primeira investigação aberta
em consequência da reportagem publicada por ISTOÉ
em agosto. Trata-se da denúncia de cobrança de propina feita pela presidente da Federação Nacional dos
Terapeutas, Adeilde Marques, contra o presidente da
Força Sindical no Estado de Sergipe, William Roberto
Arditti. A última testemunha do processo foi ouvida na
sexta-feira 18. O procurador Emerson Resende, que
preside a comissão especial, tem sofrido ameaças
e evita dar entrevistas. Ele sabe que a conclusão da
equipe do MPT pode ser fatal para o esquema montado por Lupi e pela Força Sindical e deﬂagrar outras
investigações pelo País.
TCU suspende novos contratos do FAT, ligado à
pasta de Lupi
Órgão de ﬁscalização e controle proíbe Ministério
do Trabalho de repassar dinheiro para o programa de
auxílio aos sindicatos
21 de outubro de 2011 | 3h 06
Marta Salomon / Brasília – O Estado de S.Paulo
O acúmulo de prestações de contas de 500 convênios por analisar no Ministério do Trabalho fez com
que o Tribunal de Contas da União (TCU) mandasse
suspender por 60 dias novos contratos de repasse de
dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
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Os convênios tratam sobretudo de qualiﬁcação
proﬁssional e intermediação de mão de obra. A decisão do tribunal não afeta convênios em andamento e
foi tomada por causa do descumprimento de recomendações anteriores. As transferências a entidades sem
ﬁns lucrativos, Estados e municípios somaram cerca
de R$ 240 milhões no ano passado.
“Reiteradas auditorias realizadas por este tribunal
apontaram irregularidades na aplicação de recursos
transferidos pelo Ministério do Trabalho e falhas na
gestão dos convênios”, diz o texto levado ao plenário
pelo ministro substituto Weder de Oliveira.
Cobrado anteriormente pelo TCU, o ministério
se comprometeu a reduzir o estoque de prestações
de contas não analisadas em pouco mais de 40% até
2014. O prazo legal para a análise das prestações de
contas é de 90 dias. Mas há processos com atrasos de
mais de quatro anos. “As metas de redução de estoque
apresentadas pelo ministério são claramente incompatíveis com o prazo razoável para a apreciação das
prestações de contas dos convênios”, diz o relatório.
O ministério sugeriu dar prioridade às prestações
mais antigas e de valor mais elevado. Nesses casos,
o risco de prescrição _e consequente prejuízo aos cofres públicos_ é maior. Em 2010, havia 543 análises
pendentes e só 43 dessas análises foram concluídas
no espaço de um ano.
Recorrência. “Essa corte não pode ser tolerante
com essa situação”, diz o relatório, que atribui ao atraso na análise das prestações de contas a impunidade e diﬁculdades de recuperar dinheiro desviado dos
cofres da União. Deve-se ao atraso, ainda, a transfe-
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rência “recorrente” de recursos públicos a “entidades
inidôneas ou a gestores ímprobos”, diz o documento.
O problema é comum a outros ministérios.
No mês passado, o Ministério do Trabalho negou
ao Estado acesso às prestações de contas rejeitadas
a pretexto de manter o sigilo de informações sobre o
repasse de recursos públicos. Até o fechamento desta
edição, o ministério não havia se manifestado sobre
a decisão do TCU.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Sr.Presidente, Srªs Srs. Senadores, ocupo a tribuna
neste momento para fazer o registro do artigo de autoria do ex-governador José Serra, intitulado: “A verdade
sempre liberta”, publicado pelo jornal O Globo em sua
edição de 25 de outubro de 2011.
Segundo o autor, é fundamental para qualquer
país não ter medo do passado. A transparência sobre
acontecimentos recentes é importante para construir
uma sociedade ainda mais democrática.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO .
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Srªs Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “PanAmericano
camuﬂou doação para o PT em 2010”, publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 10 de novembro de 2011.
A matéria destaca que o Banco PanAmericano
doou R$ 300 mil para o diretório nacional do PT em
maio de 2010.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO .
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
PanAmericano Camuﬂou Doação
para o PT em 2010
Banco também disfarçou origem de contribuição
para reeleição de Lula em 2006. Repasse foi feito pouco depois do início das investigações que detectaram
fraudes nos negócios da instituição.
O banco PanAmericano doou R$ 300 mil para
o diretório nacional do PT em maio do ano passado,
poucos meses antes do início da campanha que levou
a presidente Dilma Rousseff ao Planalto.
A contribuição foi contabilizada regularmente
pelo partido, mas foi feita de maneira dissimulada pelo
banco, que usou empresa com a qual tinha relações
comerciais para fazer o repasse e disfarçar a origem
do dinheiro.
A doação foi feita poucas semanas depois do
início das investigações do Banco Central que apontaram fraudes nas operações do PanAmericano e mais
tarde revelaram um rombo de R$ 4,3 bilhões na sua
contabilidade.
A informação sobre a contribuição disfarçada
consta de relatório de auditoria do próprio banco.
Na mesma época em que a doação foi feita, a instituição discutia com a cúpula do PT a contratação de
uma de suas empresas para viabilizar o uso de cartões
de crédito para captar doações eleitorais na internet.
As prestações de contas da campanha de Dilma não registram nenhuma contribuição feita diretamente pelo PanAmericano ou por empresas do grupo
ﬁnanceiro.
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Na campanha da reeleição de Lula, em 2006, o
PanAmericano doou R$ 500 mil para o PT usando empresas controladas por seus executivos para disfarçar
a origem do repasse, como aFolha informou domingo.
A doação do ano passado foi feita por uma empresa chamada Light Promotora de Vendas e Serviços,
que era dona de seis lojas franqueadas pelo PanAmericano para promover seus produtos.
De acordo com o relatório preparado por auditores internos do PanAmericano, a empresa recebeu
recursos do banco por ter prestado serviços à administradora de cartões do PanAmericano e depois justiﬁcou o recebimento do dinheiro apresentando o recibo
da doação ao PT.
O depósito foi feito em dinheiro no dia 28 de maio
do ano passado e a Light recebeu os recursos do PanAmericano dois meses depois, conforme o relatório
obtido pela Folha.
‘Na Moita’
Os auditores examinaram os livros do PanAmericano no início deste ano, depois que o BTG Pactual
comprou as ações do empresário Silvio Santos e assumiu o controle do banco.
O relatório foi encaminhado ao Banco Central e
à Polícia Federal, que abriu inquérito para investigar o
uso de recursos do banco para contribuições políticas.
No mesmo dia em que o PanAmericano fez a
doação ao PT em 2010, o então presidente do banco,
Rafael Palladino, tinha uma reunião marcada com o
tesoureiro nacional do PT, João Vaccari Neto.
De acordo com mensagens eletrônicas encontradas pela PF nos computadores do banco, Palladino estava interessado em vender para o PT e outros
partidos os serviços de uma empresa de pagamentos
controlada pelo PanAmericano, a Braspag.
O assunto chegou a ser tratado por Palladino com
o ex-ministro Luiz Gushiken, que na época trabalhava
como consultor do PanAmericano, e com o então diretor da área de seguros do banco, Mauricio Bonafonte.
“Na moita sem falar em PT, nem em Gushiken,
veja se conseguimos pela Braspag viabilizar este negócio para captar recursos pro PT rapidinho”, Palladino escreveu para Bonafonte. “Se der, depois falamos
com o PSDB.”
Outro Lado
Partido não se manifesta sobre doações em 2010.
O Diretório Nacional do PT não respondeu sobre
a doação do Banco PanAmericano no ano passado
até a conclusão desta edição. A assessoria do partido
disse não ter localizado João Vaccari Neto, secretário
de ﬁnanças e planejamento do PT.
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Debora Morégola, da Light Promotora de Vendas,
não atendeu a reportagem.
Os advogados de Rafael Palladino e de Wilson
de Aro não falaram sobre o assunto.
Em nota, a empresa de pagamentos eletrônicos
Braspag descartou “qualquer ilegalidade no episódio”.
Balanço – Banco Lucra R$ 53 Mi Até Setembro
Sob nova direção, o PanAmericano tenta manter
sua operação viável. Ontem, anunciou lucro de apenas
R$ 2,8 milhões no terceiro trimestre, um resultado impossível de ser comparado com o de 2010 por conta
da fraude contábil. No ano, a nova administração soma
ganhos de R$ 53,5 milhões. Apesar de seguir ﬁrme na
concessão de crédito (empresta R$ 641,1 milhões ao
mês), o banco está praticamente desenquadrado das
exigências mínimas de capital do BC. O índice de Basileia, indicador de capital próprio, desceu a 11,99%
-o mínimo é 11%.
Fonte: Folha de São Paulo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Srªs Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do economista Pedro
Malan, intitulado “Ritmos da política e da economia”,
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 13 de
novembro de 2011.
Segundo o autor, é na bonança que se deve procurar diagnosticar e encaminhar soluções para problemas de longo prazo.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO .
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
Ritmos da política e da economia
13 de novembro de 2011 | 3h 05
Pedro S. Malan, Economista – O Estado de S.Paulo
A presidente Dilma Rousseff tentará formar um
Ministério que possa chamar de seu em 2012. O que
não era o caso daquele com o qual começou a governar: quase 40 ministros, muitos herdados das composições de Lula; milhares de cargos de conﬁança já
devidamente ocupados; 15 partidos na base aliada,
todos com expectativas de “direitos” a serem conquis-
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tados ao assegurarem uma grande maioria no Congresso Nacional.
A presidente sabe, de sua experiência na Casa
Civil de Lula e de seus primeiros dez meses na Presidência da República, quão difícil é o desaﬁo que tem
pela frente, à luz de compromissos assumidos em seu
discurso de posse: “Estamos construindo um governo
onde capacidade proﬁssional, liderança e disposição
de servir ao País serão os critérios fundamentais. (...)
Serei rígida na defesa do interesse público. Não haverá
compromisso com o erro, o desvio e o malfeito. A corrupção será combatida permanentemente, e os órgãos
de controle e investigação terão todo o meu respaldo
para atuarem com ﬁrmeza e autonomia”.
Norberto Bobbio distingue, além do governo do
poder visível, que em democracias como a nossa é
exercido publicamente, à luz do sol e sob controle
da opinião pública, de duas outras faixas de poder: o
poder semissubmerso, esse vasto espaço ocupado
pelos órgãos e entidades públicas por meio dos quais
se exerce o dia a dia operacional das políticas governamentais; e a faixa de poder invisível, que pode ser
dirigido a lutar contra o Estado – organizações criminosas e associações de delinquência de todo tipo -,
e um poder invisível formado e organizado não para
combater o poder público, mas para extrair benefícios
ilícitos e buscar vantagens que uma ação feita à luz
do sol não conseguiria.
O problema, com frequência, são as relações
espúrias entre os poderes invisível e semissubmerso,
aos quais se refere Bobbio, quando o poder visível não
dá sinais muito claros sobre o que constituem comportamentos inaceitáveis na gestão da coisa pública.
A presidente Dilma, a esse respeito, tem dado sinais e tomado decisões que pelo menos a diferenciam
da complacência talvez excessiva de seu antecessor.
Embora sem nunca perder de vista as limitações que
lhe impõe a necessidade de manter unida a sua vasta
e heterogênea base aliada.
O tempo dirá como a presidente conseguirá estabelecer um delicado equilíbrio entre essa necessidade
e o peso – que sabe potencialmente importante – da
opinião pública que se expressa por intermédio da mídia livre e independente. A política tem seus próprios
tempos, que podem ser longos, permitindo que certas
práticas e determinados comportamentos deitem raízes – para o bem ou para o mal.
Permita-me o eventual leitor uma breve digressão
sobre a crise europeia antes de voltar ao Brasil e aos
ritmos da economia e da política.
Não é por acaso que os países que enfrentam
hoje as maiores diﬁculdades sejam exatamente os
que já tinham, antes da crise que se iniciou em 2007,
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déﬁcits ﬁscais e de balanço de pagamento mais expressivos e/ou estoques da dívida pública mais elevados e/ou problemas de competitividade internacional
e baixo crescimento.
O euro eliminou a possibilidade de políticas monetária e cambial independentes. Há apenas política
ﬁscal e reformas estruturais. Que agora terão de ser
feitas em condições muito mais difíceis. Os tempos da
economia e da política convergiram. A lição para eles
– e para nós – é que nos momentos de bonança é que
se deve procurar diagnosticar e encaminhar soluções
para problemas de longo prazo, por mais “irrealista”
que isso pareça do ponto de vista político.
Em artigo recente neste Espaço Aberto, comentando a decisão do Banco Central de dar início no ﬁnal
de agosto à trajetória de redução das taxas de juros,
mencionei as quatro razões do banco:
Agravamento maior que o esperado da crise internacional; redução maior que a esperada da taxa de
crescimento da economia brasileira; conﬁança na convergência da inﬂação para mais próximo do centro da
meta ao ﬁnal de 2012; e conﬁança no “programa ﬁscal
do governo”. Notei à época que esse era o “calcanhar
de Aquiles” da estratégia de redução sustentada dos
juros reais. Continuo achando. E tomo a liberdade de
relembrar uma experiência.
No dia 9 de setembro de 1998, exatas três semanas após a decretação da moratória russa e com a
eclosão das graves preocupações com risco sistêmico
associadas a problemas com alguns grandes fundos
de hedge norte-americanos, o Diário Oﬁcial da União
publicou um decreto e uma medida provisória. O decreto criou uma Comissão de Controle Fiscal com amplos
poderes para tomar decisões de contenção de gastos
ainda nos últimos três meses e três semanas de 1998.
A medida provisória, num de seus artigos, diz: “O Poder
Executivo apresentará, até 15 de novembro de 1998,
Programa de Ajuste Fiscal para o triênio 1999-2001”.
Por que menciono isso?
Primeiro, porque foi esse programa – executado
rigorosamente no triênio seguinte – que permitiu que
o regime de ﬂutuação cambial e o regime de metas de
inﬂação se consolidassem no Brasil, a partir de 1999,
o que beneﬁciou enormemente o governo Lula.
Segundo, porque creio que algo semelhante, e
talvez mais ambicioso, é necessário agora. Um programa ﬁscal para pelo menos o triênio 2012-2014 que
seja crível e executado de forma a prover as bases
necessárias para uma estratégia sustentada de redução de taxas de juros nominais e reais, com inﬂação
convergindo para a meta de forma crível. Um programa
ﬁscal para o triênio que falta à atual presidente e que
seja a operacionalização do compromisso que assu-
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miu em seu discurso de posse: fazer mais, e melhor,
com os recursos existentes, controlar a velocidade de
crescimento dos gastos governamentais, mudando sua
composição em favor do investimento público.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Srªs
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “À moda stalinista”, publicada pela revista Veja em sua edição de 02
de novembro de 2011.
A matéria destaca que Stalin mandava cortar das
fotos dirigentes do partido caídos em desgraça. O PC
do B inclui em suas ﬁleiras gente que lhe foi alheia. Pelo
avesso, chega ao mesmo ﬁm de falsiﬁcar a história.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO .
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
À moda stalinista
Roberto Pompeu de Toledo
Pouco antes de jogar a toalha, na semana passada, e entregar a cabeça do ministro do Esporte, Orlando Silva, o PCdoB tentou reinventar seu passado.
No programa de propaganda obrigatória que foi ao ar
no dia 20, apresentou como emblemas do partido Luís
Carlos Prestes, Olga Benario, Jorge Amado, Portinari, Patrícia Galvão (a Pagu), Oscar Niemeyer e Carlos
Drummond de Andrade. Era uma fraude similar às
operações do programa Segundo Tempo. Dos sete,
os seis primeiros pertenceram ao Partido Comunista
Brasileiro (PCB), o arquirrival do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB). O sétimo, o poeta Carlos Drummond
de Andrade, não foi nem de um nem de outro. O partido tentava, num programa de TV em que jogava as
últimas ﬁchas para safar-se do escândalo no Ministério do Esporte, pegar carona num casal de ícones da
história brasileira (Prestes e Olga) e em algumas das
mais queridas ﬁguras da cultura do país.
O caso menos grave é o de Oscar Niemeyer, o
único vivo do grupo. Apesar de ter sido militante do
PCB, já apareceu em programas anteriores do PCdoB,
do qual aceita as homenagens. O mais grave é o de
Prestes. O PCdoB surge, em 1962, do grupo que, no
interior do PCB, discordou da denúncia do stalinismo
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promovida na União Soviética após a morte do ditador.
O PCdoB, com um curioso “do” no meio da sigla, será
daí em diante o guardião da pureza stalinista. Os outros
são a “camarilha de renegados”. E o renegado-mor,
claro, é Prestes, o líder do PCB. No verbete “PCdoB”
da Wikipédia, escrito num tão característico comunistês que não deixa dúvida quanto à sua procedência
oﬁcial, Prestes é tratado de “revisionista” (insulto grave,
em comunistês) e acusado de ter “usurpado a direção
partidária”. Também se diz ali que “abandonado à própria sorte, em idade avançada”, Prestes “dependerá
de amigos como Oscar Niemeyer para sobreviver”. Eis
colocadas na mesma cloaca da história (o comunistês
é contagiante) duas ﬁguras que agora o PCdoB alça
ao altar de seus santos.
Entre os outros casos de usurpação biográﬁca,
a alemã Olga, primeira mulher de Prestes, foi ﬁel soldado das ordens de Moscou. Morreu muito antes de
surgir o desaﬁo do PCdoB, mas é de apostar que essa
não seria a sua opção. Portinari e Pagu morreram, no
mesmo 1962 do cisma comunista, ele ﬁel à linha de
Moscou, ela convertida ao trotskismo, portanto inimiga
do stalinismo. Jorge Amado na década de 60 já tinha
o entusiasmo mais despertado pelo cheiro de cravo e
pela cor de canela do que pela causa do proletariado.
Em todo caso, sua turma era a de Prestes, o “Cavaleiro
da Esperança” que cantara num livro com esse título.
O caso mais estapafúrdio é o de Drummond. Nos
anos 1930/1940 ele praticou uma poesia de cunho social e ﬁlocomunista. Chegou a colaborar com o jornal
Tribuna Popular, do PCB. Mas nunca se ﬁliou ao partido. Cultivou a virtude de nunca ser ﬁrme ideologicamente. O namoro com o comunismo, dividia-o com a
ﬁdelidade ao Estado Novo, ao qual serviu no Ministério
da Educação. No pós-guerra, mitigava o comunismo
com a sedução pela UDN do amigo e mentor Milton
Campos. Em 1945 votou para senador em Luís Carlos Prestes, do PCB, e para presidente em Eduardo
Gomes, da UDN. E, em 1964, apoiou o golpe militar.
“A minha primeira impressão foi de alívio, de desafogo, porque reinava realmente, no Rio, um ambiente de
desordem, de bagunça, greves gerais, insultos escritos
nas paredes contra tudo. Havia uma indisciplina que
afetava a segurança, a vida das pessoas”, explicou
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numa entrevista, transcrita em livro recente (Carlos
Drummond de Andrade Coleção Encontros). Agora
vem o PCdoB dizer que Drummond foi um dos seus!?
Desconcertante história, a desse partido. A defesa do stalinismo levou-o a festejar o grande timoneiro
Mao Tsé-tung e, quando o timão do chinês emperrou,
buscar inspiração na Albânia do “Supremo Camarada”
Enver Hoxha. Arriscou uma aventura guerrilheira nos
barrancos do Araguaia. E, em anos recentes, encantou-se pela UNE e pelo monopólio da carteirinha de
estudante, declarou ao esporte um amor insuspeitado em quem associava o partido à ﬁgura franzina do
patrono João Amazonas (1912-2002) e recrutou, para
reforço de suas chapas, jogadores de futebol (Ademir
da Guia, Muller) e cantores (Netinho de Paula, Martinho da Vila) em quem nunca se suporia inclinação
pela causa da foice e do martelo. Se há uma coisa em
que manteve a coerência, é no vezo stalinista. Stalin
mandava cortar das fotos dirigentes do partido caídos
em desgraça. O PCdoB inclui em suas ﬁleiras gente
que lhe foi alheia. Pelo avesso, chega ao mesmo ﬁm
de falsiﬁcar a história.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Srªs Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do editorial intitulado “Oposição retoma debate de um projeto para o país”, publicado pelo jornal
Valor Econômico de 09 de novembro de 2011.
O editorial destaca que os tucanos voltam a pensar num projeto para o país que lhes permita retomar
o poder nas eleições de 2014.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO .
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Srªs Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do artigo intitulado, “Contrato quebrado”,
publicado pelo jornal O Globo em sua edição de 18 de
outubro de 2011.
Trata-se de artigo em que o economista José
Roberto Afonso faz uma análise da atual situação dos
royalties e participações especiais resultantes da exploração do petróleo.
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Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU PRONUNCIAMENTO .
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, já perdemos a conta de quantas vezes, desta tribuna, insistimos na cobrança por melhorias na qualidade dos serviços de internet na Região
Amazônica, principalmente no Estado de Roraima.
Também incontáveis vezes estivemos no Ministério das Comunicações, na tentativa de incluir Roraima no Projeto Cidades Digitais, no Plano Nacional de
Banda Larga e outras iniciativas do Governo Federal
que pudessem por um ﬁm ao apagão digital que vivemos naquele estado.
Esta mesma preocupação nos levou a propor requerimentos para a realização de audiências públicas
na Comissão de Ciência e Tecnologia, com a presença de representantes das empresas telefônicas, da
Agência Nacional de Telecomunicações, Ministério das
Comunicações e setores da sociedade.
Recorrendo novamente a este mesmo instrumento, faremos na próxima semana, na quinta-feira,
nova audiência pública na CCT, em que pretendemos
averiguar os investimentos que já foram feitos, as medidas adotadas pelas empresas e pelo governo para
facilitar o acesso dos moradores da Região Norte a
rede mundial de computadores.
Mas antes disso, senhor presidente, é importante
que se diga que alguns passos já foram dados. Embora o problema não tenha sido inteiramente resolvido,
nossa persistência neste tema e a atenção do ministro
Paulo Bernardo possibilitaram que o Estado de Roraima, principalmente Boa Vista, já conte com oferta de
internet banda larga, ainda que não esteja acessível
a todos os bairros e muitos potenciais consumidores
ainda enfrentem diﬁculdades para contratar os serviços.
Nesta quarta-feira, dia 30, recebi em meu gabinete o vice-presidente de Relações Institucionais da
Operadora Oi, senhor José Luis Neffa Simão, que,
atendendo prontamente ao nosso convite, se dispôs
a esclarecer todas as medidas que estão sendo tomadas para resolver problemas que ainda são veriﬁcados
no nosso Estado.
Desde a última vez que nos reunimos, em julho
passado, para tratar do mesmo tema, a Oi aﬁrma ter
ampliado a oferta de banda larga em Roraima. Naquele
mês, haviam 4 mil acessos contratados em Boa Vista,
atendendo a poucos bairros da capital, e uma grande
demanda reprimida.
Nos últimos meses, de acordo com seu vice-presidente de Relações Institucionais, a Oi ampliou
a oferta de banda larga em Roraima em mais nove
mil acessos. Saiu, portanto, de 4 mil para 13 mil acessos em Boa Vista, dos quais a maioria foi contratada
imediatamente. Deste total, hoje a empresa tem dis-
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poníveis cerca de 1.000 acessos. Ou seja, cobriu com
sobra a demanda.
A empresa também aﬁrma que está concluindo
seu plano de investimentos para 2012 e que atenderá,
no primeiro semestre, 900 cidades por meio do Plano
Nacional de Banda Larga. Por enquanto temos uma
cidade em Roraima, Rorainópolis, incluída no PNBL.
A empresa garante que novos municípios serão atendidos no início do próximo ano.
Faço esse pronunciamento, senhor presidente,
para reconhecer o esforço que já foi feito para resolver
o problema. Sabemos das diﬁculdades de logística, as
distâncias continentais na Amazônia, e Roraima não
é diferente.
Mas ressalto aqui que vamos continuar cobrando, porque essa é nossa obrigação como parlamentares. Esperamos que a Oi, de fato, inclua todos os 15
municípios de Roraima no Plano Nacional de Banda
Larga, com oferta mínima de 1 megabit por segundo
a preços acessíveis.
Como já disse inúmeras vezes nesse plenário,
mais de 80% da população do interior de Roraima é
caracterizada pelo IBGE como pobre ou extremamente
pobre e, temos certeza, a internet é um poderoso instrumento para o enfrentamento dessas desigualdades.
Esta é a razão por que apresentamos requerimento para nova audiência pública na Comissão de
Ciência e Tecnologia, para a qual foram convidados o
presidente da Telebras, senhor Caio Bonilha, e representantes da Anatel, da Oi e do Ministério das Comunicações. Esperamos que esta seja a oportunidade
para que os setores envolvidos anunciem o que já foi
feito e o que falta fazer para que a Região Amazônica
supere este grave problema, que é a ausência de cobertura de internet, celular e telefonia ﬁxa.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã às 14h, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complemen-
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tar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa do Senador Tião Viana, que regulamenta
o § 3º do art. 198 da Constituição Federal,
para dispor sobre os valores mínimos a
serem aplicados anualmente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios em
ações e serviços públicos de saúde; institui
contribuição social destinadas à saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos
de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas três esferas
do Governo; revoga dispositivos das Leis
nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras
providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE
e CAS.)
Relator: Senador Humberto Costa
2
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
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3
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
4
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 28
minutos.)

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

6(1$'2)('(5$/

6(&5(7$5,$*(5$/'$0(6$
6HVVmR/HJLVODWLYD2UGLQiULDGD
/HJLVODWXUD

5HVHQKD0HQVDO
,,GR5,6)
1RYHPEUR

Sexta-feira 2 5435
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6 Sexta-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

$6(&5(7$5,$'(&225'(1$d2/(*,6/$7,9$'26(1$'2
)('(5$/
6HVV}HVSOHQiULDVGR6HQDGR)HGHUDO
D
7LSRGDVHVVmR
'HOLEHUDWLYD2UGLQiULD

4XDQWLGDGH



(VSHFLDO



1mR'HOLEHUDWLYD



7RWDOGHVHVV}HVUHDOL]DGDV



NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 5457

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D

$SURYDGD
SHOR
3OHQiULR

$SURYDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD

5HMHLWDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
QmR
WHUPLQDWLYD
DUWGR
5,6)

3UHMXGLFDGD

3(&







3/&





3/6



3'6

5HWLUDGD
SHORDXWRU

5HMHLWDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD
DUW
GR5,6)

7RWDO













































356















06)















2)6















7RWDO
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

4XDGUR*HUDOGH0HGLGDV3URYLVyULDV
D

3/9

$SURYDGDQDIRUPDGH
3URMHWRGH/HLGH
&RQYHUVmR

7RWDO





NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 5479

4XDGURGH5HTXHULPHQWRV
D
1DWXUH]D
$XGLrQFLDGHFRPLVVmR
&RQJUDWXODo}HVSHVDUHDVVHPHOKDGRV
'HVDSHQVDPHQWRGHPDWpULDV
'HVWDTXH
'LVSHQVDGHLQWHUVWtFLR
+RPHQDJHPGHSHVDU
,QYHUVmRGD2UGHPGR'LD
/LFHQoD6D~GH,QWHUHVVH3DUWLFXODU VXSHULRUDGLDV
0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO
3UHIHUrQFLD
5HDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDORXFRPHPRUDomRQRSHUtRGRGRH[SHGLHQWH
5HWLUDGDGHDVVLQDWXUDGHPDWpULD
5HWLUDGDGHPDWpULD
6REUHVWDPHQWR
7UDPLWDomRFRQMXQWD
8UJrQFLDSDUDPDWpULD
7RWDO*HUDO

7RWDO


















*No período de 01 a 30/11/2011 foram apreciados outros requerimentos, não autônomos (vinculados
a outra matéria), que não constam nesta resenha.
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU,QLFLDWLYD
D

35(65(3

6)

&'

767

7&8

7RWDO

352-(72'(/(,
'$&Æ0$5$













352-(72'(/(,
'26(1$'2













352-(72'(
'(&5(72
/(*,6/$7,92













352-(72'(
5(62/8d2'2
6(1$'2













7RWDO













NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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4XDGURGH5HTXHULPHQWRVGH/LFHQoD
6HP{QXV 
D
)XQGDPHQWDomR±5,6)
$UW


$SUHVHQWDGRV

5HWLUDGRV

7RWDO











































$UW 


$UW, 


$UW,, 
6RPD
5HTXHULPHQWRSDUDUHWLUDGD
7RWDO*HUDO


0LVVmRSROtWLFDRXFXOWXUDOGHLQWHUHVVHSDUODPHQWDU



5HSUHVHQWDomRGD&DVDRXPLVVmRQR3DtVRXQRH[WHULRUDXWRUL]DGRSHOR3UHVLGHQWHGR6HQDGRRXSHOD&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVH




'HIHVD1DFLRQDORXDTXHWLYHUPDLRUSHUWLQrQFLDHVHP{QXVSDUDR6HQDGR)HGHUDO



/LFHQoDSDUDWUDWDPHQWRGHVD~GHH



/LFHQoDSDUDWUDWDUGHLQWHUHVVHVSDUWLFXODUHV






4XDGURGH5HTXHULPHQWRVGH/LFHQoD
&RP{QXV 
D
)XQGDPHQWDomR5,6)
$UW 

7RWDO


 0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO
5HTXHULPHQWRVGHOLFHQoDFRP{QXVVmRDSURYDGRVSHOR3OHQiULRHHQFRQWUDPVHGLVSRQLELOL]DGRVQR
TXDGURGHUHTXHULPHQWRV
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

5HVHQKD&RQVROLGDGD
6HVV}HVSOHQiULDVGR6HQDGR)HGHUDO
D
7LSRGDVHVVmR
'HOLEHUDWLYD([WUDRUGLQiULD
'HOLEHUDWLYD2UGLQiULD
(VSHFLDO
([WUDRUGLQiULD
1mR'HOLEHUDWLYD
3DUD3UHPLDo}HV(&RQGHFRUDo}HV
7RWDOGHVHVV}HVUHDOL]DGDV
5HXQLmR
5HXQLmR3UHSDUDWyULD
7RWDOGH5HXQL}HV
5HXQLmRQmR5HDOL]DGD

4XDQWLGDGH















NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 551
13

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D

$SURYDGD
SHOR3OHQiULR

$SURYDGDSRU
&RPLVVmRHP
GHFLVmR
WHUPLQDWLYD

5HMHLWDGDSRU
&RPLVVmRHP
GHFLVmRQmR
WHUPLQDWLYD
DUWGR
5,6)

5HWLUDGDSHOR
DXWRU

5HMHLWDGDSRU
&RPLVVmRHP
GHFLVmR
WHUPLQDWLYD
DUW
GR5,6)

5HMHLWDGDSHOD
&&-SRU
LQFRQVWLWXFLR
QDOLGDGH DUW
GR
5,6)

3UHMXGLFDGD

7RWDO

3(&

















3/&

















3/6

















6&'

















(&'

















3'6

















356

















06)

















2)6

















6'6

















7RWDO

















*Compatibilizados os quantitativos, tendo em vista a aprovação do PLS 163/2003 e do SDS 19/1999, em março
e maio deste ano, respectivamente.
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Sexta-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

4XDGUR*HUDOGH0HGLGDV3URYLVyULDV
D

$SURYDGD
QDtQWHJUD

3HUGDGH
HILFiFLDHP
GHFRUUrQFLD
GRWpUPLQR
GRSUD]R
SDUDVXD
YRWDomRQR
&RQJUHVVR

$SURYDGD
QDIRUPDGH
3URMHWRGH
/HLGH
&RQYHUVmR

$SURYDGD
QDIRUPDGH
3URMHWRGH
/HLGH
&RQYHUVmR
FRP
HPHQGDV

5HMHLWDGD
SHOR
3OHQiULR

7RWDO

0(','$3529,6Ï5,$













352-(72'(/(,'(
&219(562













NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 553
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4XDGURGH5HTXHULPHQWRV
D
1DWXUH]D
$XGLrQFLDGHFRPLVVmR
$XGLWRULD
&RQJUDWXODo}HVSHVDUHDVVHPHOKDGRV
&RQYRFDomRGHDXWRULGDGHV
&ULDomRRXDOWHUDomRGHFRPLVVmRSDUODPHQWDUGHLQTXpULWR
&ULDomRRXDOWHUDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD
'HVDSHQVDPHQWRGHPDWpULDV
'HVDUTXLYDPHQWRGHPDWpULD
'HVWDTXH
'LVSHQVDGHLQWHUVWtFLR
'LVSHQVDGHSDUHFHU
([WLQomRGHXUJrQFLD
)XQFLRQDPHQWRGR6HQDGR)HGHUDO
+RPHQDJHPGHSHVDU
,QFOXVmRHP&ROHo}HVGR6HQDGR)HGHUDO
,QIRUPDo}HV
,QYHUVmRGD2UGHPGR'LD
/HYDQWDPHQWRGH6HVVmR
/LFHQoD,QWHUHVVH3DUWLFXODU VXSHULRUDGLDV
/LFHQoD6D~GH,QWHUHVVH3DUWLFXODU VXSHULRUDGLDV
/LFHQoD6D~GH VXSHULRUDGLDV
0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO
3UHIHUrQFLD
3URUURJDomRGHFRPLVVmRSDUODPHQWDUGHLQTXpULWR
3URUURJDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD
3URUURJDomRGHSUD]RGHLQGLFDo}HV
3XEOLFDomRGHGRFXPHQWRVQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOSDUDWUDQVFULomRQRV$QDLV
5HDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDORXFRPHPRUDomRQRSHUtRGRGRH[SHGLHQWH
5HH[DPHGHPDWpULDSRU&RPLVVmR

7RWDO
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Sexta-feira 2
1DWXUH]D
5HWLUDGDGHDVVLQDWXUDGHPDWpULD
5HWLUDGDGHPDWpULD
6REUHVWDPHQWR
7UDPLWDomRFRQMXQWD
8UJrQFLDSDUDPDWpULD
9RWRGHDSODXVRRXVHPHOKDQWH
9RWRGHFHQVXUD
7RWDO*HUDO

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011
7RWDO









NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 555
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4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU,QLFLDWLYD
D
35(65(3

6)

&'

767

&1

038

67)

7&8

7-')7

7RWDO

352-(72'(
/(,'$
&Æ0$5$





















352-(72'(
/(,'2
6(1$'2





















68%67,787,92
'$&Æ0$5$
'26
'(387$'26
$2352-(72
'(/(,'2
6(1$'2





















(0(1'$ 6 '$
&Æ0$5$'26
'(387$'26
$2352-(72
'(/(,'2
6(1$'2





















352-(72'(
'(&5(72
/(*,6/$7,92





















352-(72'(
5(62/8d2
'26(1$'2





















68%67,787,92
'$&Æ0$5$
'26
'(387$'26
$2352-(72
'('(&5(72
/(*,6/$7,92





















7RWDO
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

4XDGURGH5HTXHULPHQWRVGH/LFHQoD
6HP{QXV 
D



)XQGDPHQWDomR±5,6)
$UW

$SUHVHQWDGRV

5HWLUDGRV

7RWDO




























$UW  


$UW, 


$UW,, 
6RPD
5HTXHULPHQWRSDUDUHWLUDGD
7RWDO*HUDO











 













0LVVmRSROtWLFDRXFXOWXUDOGHLQWHUHVVHSDUODPHQWDU



5HSUHVHQWDomRGD&DVDRXPLVVmRQR3DtVRXQRH[WHULRUDXWRUL]DGRSHOR3UHVLGHQWHGR6HQDGRRXSHOD&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVH




'HIHVD1DFLRQDORXDTXHWLYHUPDLRUSHUWLQrQFLDHVHP{QXVSDUDR6HQDGR)HGHUDO



/LFHQoDSDUDWUDWDPHQWRGHVD~GHH



/LFHQoDSDUDWUDWDUGHLQWHUHVVHVSDUWLFXODUHV








25HTXHULPHQWRQ0UHWLURXRV5HTXHULPHQWRVQV0H0
25HTXHULPHQWRQ0UHWLURXRV5HTXHULPHQWRVQV0H0



4XDGURGH5HTXHULPHQWRVGH/LFHQoD
&RP{QXV 
D
)XQGDPHQWDomR5,6)
$UW 

7RWDO


 0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO
5HTXHULPHQWRVGHOLFHQoDFRP{QXVVmRDSURYDGRVSHOR3OHQiULRHHQFRQWUDPVH
GLVSRQLELOL]DGRVQRTXDGURGHUHTXHULPHQWRV

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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0DWpULDVDSUHFLDGDVSHOR6HQDGR)HGHUDO
D
0DWpULD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

5RPHUR-XFi



/REmR)LOKR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/9

$XWRUL]DR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSDUDILQVGDSROtWLFDPRQHWiULDHFDPELDOD
HVWDEHOHFHUFRQGLo}HVHVSHFtILFDVSDUDQHJRFLDomRGHFRQWUDWRVGHGHULYDWLYRV
DOWHUDRVDUWVHGD/HLQGHGHGH]HPEURGHRDUWGR
'HFUHWR/HLQGHGHDEULOGHRVDUWVHGD/HLQGH
GHMXQKRGHHD/HLQGHGHDJRVWRGHHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

&kPDUDGRV
'HSXWDGRV



3/9

&RQVWLWXLIRQWHGHUHFXUVRVDGLFLRQDODR%DQFR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR
(FRQ{PLFRH6RFLDO%1'(6DOWHUDRDUWGD/HLQGHGHQRYHPEUR
GHHDV/HLVQVGHGHPDLRGHGHGHRXWXEURGH
GHGHGH]HPEURGHHGHGHGH]HPEURGH
GLVS}HVREUHPHGLGDVGHVXVSHQVmRWHPSRUiULDGHH[LJrQFLDVGHUHJXODULGDGH
ILVFDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

&kPDUDGRV
'HSXWDGRV



3/9

,QVWLWXLR5HJLPH(VSHFLDOGH5HLQWHJUDomRGH9DORUHV7ULEXWiULRVSDUDDV(PSUHVDV
([SRUWDGRUDV5(,17(*5$GLVS}HVREUHDUHGXomRGR,PSRVWRVREUH3URGXWRV
,QGXVWULDOL]DGRV,3,jLQG~VWULDDXWRPRWLYDDOWHUDDLQFLGrQFLDGDVFRQWULEXLo}HV
SUHYLGHQFLiULDVGHYLGDVSHODVHPSUHVDVTXHPHQFLRQDDOWHUDDV/HLVQV
GHGHVHWHPEURGHGHGHGH]HPEURGHGHGH
QRYHPEURGHGHGHDEULOGHGHGHMXOKRGH
GHGHGH]HPEURGHGHGHMXQKRGHGH
GHMDQHLURGHGHGHMXOKRGHHD0HGLGD3URYLVyULDQ
GHGHDJRVWRGHUHYRJDGLVSRVLWLYRGD/HLQGHGH
RXWXEURGHHGR'HFUHWR/HLQGHGHGH]HPEURGHQRV
WHUPRVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV


&kPDUDGRV
'HSXWDGRV



0DWpULD

(PHQWD

3(&

$OWHUDRDUWGR$WRGDV'LVSRVLo}HV&RQVWLWXFLRQDLV7UDQVLWyULDV

3(&

$OWHUDRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOSDUDHOLPLQDURPRQRSyOLRHVWDWDOVREUHRV
VHUYLoRVSRVWDLV

0DWpULD3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDQDIRUPDGH3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

558
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Sexta-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRVFRPDOWHUDomRGHPpULWR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/&

'LVS}HVREUHDREULJDWRULHGDGHGHSHUPDQrQFLDQDVGHSHQGrQFLDVGDHVFRODGR
DOXQRGDHGXFDomREiVLFDGXUDQWHWRGRRWXUQRHPTXHHVWHMDPDWULFXODGRPHVPR
VHPDXODQRSHUtRGRQRFDVRGHIDOWDGHSURIHVVRUHV

$\UWRQ;HUH]



3/&

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHSDUDGLVSRUVREUHDDWLYLGDGHGH
SDLVRFLDO

1HOVRQ
3HOOHJULQR



3/&

$FUHVFHQWD GRLV FDUJRVHPFRPLVVmRQR4XDGURGH3HVVRDOGD6HFUHWDULDGR
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRSDUDSURYLPHQWRHP*DELQHWHGH$XGLWRUGR7ULEXQDO
GH&RQWDVGD8QLmR

7ULEXQDOGH
&RQWDVGD
8QLmR



3/&

5HYRJDDDOtQHDIGRDUWGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR&/7
DSURYDGDSHOR'HFUHWR/HLQGHGHPDLRGHDILPGHH[FOXLUD
HPEULDJXH]KDELWXDORXHPVHUYLoRFRPRFDXVDSDUDDUHVFLVmRGRFRQWUDWRGH
WUDEDOKRSHORHPSUHJDGRU

5REHUWR
0DJDOKmHV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
'LVS}HVREUHDLQWHUYHQomRFLU~UJLFDGHVLPSDWHFWRPLDSDUDFRUUHomRGDKLSHU
KLGURVH

¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

$OWHUDRDUWGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRDSURYDGDSHOR'HFUHWR/HLQ
GHGHPDLRGHSDUDHTXLSDUDURVHIHLWRVMXUtGLFRVGDVXERUGLQDomR
H[HUFLGDSRUPHLRVGHWHOHPiWLFRVHLQIRUPDWL]DGRVjH[HUFLGDSRUPHLRVSHVVRDLVH
GLUHWRV

(GXDUGR
9DOYHUGH



3/&

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHR
&DGDVWUR,QIRUPDWLYRGRVFUpGLWRVQmRTXLWDGRVGHyUJmRVHHQWLGDGHVIHGHUDLVHGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV 'LVFLSOLQDRVHQFDUJRVILQDQFHLURVLQFLGHQWHVVREUHFUpGLWRVGR
%DQFR&HQWUDO 

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



3/&

'HQRPLQD3RQWH(PHUVRQ)UHLWDJ%RLDGHLURDSRQWHVREUHR5LR0DFKDGRQD%5
GR0XQLFtSLRGH-t3DUDQi(VWDGRGH5RQG{QLD

0DULQKD
5DXSS



3/&

'LVS}HVREUHDFULDomRGHFDUJRVGHSURYLPHQWRHIHWLYRQR4XDGURGH3HVVRDOGD
6HFUHWDULDGR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR %$ HGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

7ULEXQDO
6XSHULRUGR
7UDEDOKR



NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 559
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

3/&

(PHQWD
$XWRUL]DR3RGHU([HFXWLYRDFULDUDHPSUHVDS~EOLFDGHQRPLQDGD(PSUHVD
%UDVLOHLUDGH6HUYLoRV+RVSLWDODUHV(%6(5+DFUHVFHQWDGLVSRVLWLYRVDR'HFUHWR
/HLQGHGHGH]HPEURGH&yGLJR3HQDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$UQDOGR-DUGLP



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

-RVp3LPHQWHO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
$OWHUDDUHGDomRGRDUWGD/HLQGHGHMDQHLURGHTXHGLVS}HVREUH
RUHSRXVRVHPDQDOUHPXQHUDGRHRSDJDPHQWRGHVDOiULRQRVGLDVIHULDGRVFLYLVH
UHOLJLRVRVSDUDDWXDOL]DURYDORUGDPXOWDDGPLQLVWUDWLYDGHYLGDSHODVLQIUDo}HV
jTXHOD/HL

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD
3/6
&RPSOHPHQWDU

(PHQWD
$OWHUDGLVSRVLWLYRVGD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHPDLRGHTXH
HVWDEHOHFHQRUPDVGHILQDQoDVS~EOLFDVYROWDGDVSDUDDUHVSRQVDELOLGDGHQDJHVWmR
)LVFDO/HLGH5HVSRQVDELOLGDGH)LVFDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

,QVWLWXLR3URJUDPDGH,QFHQWLYRDR7UDEDOKDGRUFRPLGDGHHQWUHHDQRVGH
LGDGH352,1

$OYDUR'LDV



3/6

5HJXODPHQWDRVHGRDUWHRGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
SDUDGLVSRUVREUHRVLVWHPDHVSHFLDOGHLQFOXVmRSUHYLGHQFLiULDGRVWUDEDOKDGRUHV
GHEDL[DUHQGDHGDTXHOHVTXHVHPUHQGDSUySULDVHGHGLFDPH[FOXVLYDPHQWHDR
WUDEDOKRGRPpVWLFRHVREUHDFRQWULEXLomRVRFLDOGDVHPSUHVDV



3DXOR3DLP



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDSRVVLELOLWDUDVXVSHQVmRGD
DSRVHQWDGRULDSRULQYDOLGH]HPYLUWXGHGHUHWRUQRYROXQWiULRjDWLYLGDGHSURILVVLRQDO

-RmR9LFHQWH
&ODXGLQR
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$OWHUDDUHGDomRGRGRDUWGR'HFUHWR/HLQGHGHPDLRGH
DSURYDD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRGHPRGRDUHJXODURDGLFLRQDOGH
LQVDOXEULGDGHHSHULFXORVLGDGHFRQIRUPHRFRQVWDWDGRSRUSHULWR

3HGUR6LPRQ



3/6

&RQFHGHLVHQomRWULEXWiULDj$FDGHPLD%UDVLOHLUDGH/HWUDVj$VVRFLDomR%UDVLOHLUD
GH,PSUHQVDHDR,QVWLWXWR+LVWyULFRH*HRJUiILFR%UDVLOHLURHFDQFHODRVGpELWRV
ILVFDLVGHVVDVLQVWLWXLo}HV

-RVp6DUQH\



3/6

'HVWLQDSHUFHQWXDOGDDUUHFDGDomRGRVFRQFXUVRVGHSURJQyVWLFRVVRUWHLRVH
ORWHULDVGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDR3URJUDPD1DFLRQDOGH-RYHQV3URMRYHP

5HQDQ
&DOKHLURV



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHDEULOGHTXHGLVS}HVREUHR3URJUDPD
1DFLRQDOGH0LFURFUpGLWR3URGXWLYR2ULHQWDGR31032D/HLQGHGH
VHWHPEURHTXHGLVS}HVREUHRVIXQGRVFRQVWLWXFLRQDLVGHILQDQFLDPHQWRHD
OHLQGHGHMDQHLURGHTXHGLVS}HVREUHR)XQGRGH$PSDURGR
7UDEDOKDGRU)$7SDUDLQFOXLURPLFURHPSUHHQGHGRULQGLYLGXDOFRPREHQHILFLiULR
GRVSURJUDPDVGHILQDQFLDPHQWRVGHTXHWUDWDP

5HQDQ
&DOKHLURV



3/6

'LVS}HVREUHDFULDomRGH=RQDGH3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDomR =3( QR
0XQLFtSLRGH&ULVWDOLQDQR(VWDGRGH*RLiV

*LP$UJHOOR



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHLQVWLWXLR&yGLJRGH7UkQVLWR
%UDVLOHLURSDUDWRUQDUREULJDWyULDDSXEOLFDomRDQXDOGRVGHPRQVWUDWLYRVGD
DUUHFDGDomRHGDGHVWLQDomRGRVUHFXUVRVGHFRUUHQWHVGDDSOLFDomRGHPXOWDV

(XQtFLR
2OLYHLUD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGH/HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD
(GXFDomRSDUDGLVSRUVREUHRDWHQGLPHQWRQDHGXFDomRHVSHFLDO

&\UR0LUDQGD



3/6

'iQRYDUHGDomRDRGRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGH &yGLJR
(OHLWRUDO SDUDDGHTXDURUHIHULGRGLVSRVLWLYRj&RQVWLWXLomRGHGHRXWXEURGH


-RUJH9LDQD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDGLVSRUVREUHDFRQWULEXLomR
SUHYLGHQFLiULDGHHPSUHJDGRVHHPSUHJDGRUHVGRPpVWLFRV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



3/6

$OWHUDRLQFLVR,;GRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHHGi
RXWUDVSURYLGrQFLDV

,QiFLR$UUXGD



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXQKRGHSDUDHTXLSDUDUDSHVFDjDWLYLGDGH
DJURSHFXiULDEHPFRPRSDUDGLVSRUVREUHRWUDEDOKRGRVSHVFDGRUHVSURILVVLRQDLV
QDDWLYLGDGHSHVTXHLUDLQGXVWULDOHRFRQWUDWRGHSDUFHULDQDSHVFDDUWHVDQDO

*DULEDOGL$OYHV
)LOKR



3/6

'LVS}HVREUHDREULJDWRULHGDGHGHLQFOXVmRQDVFpGXODVEUDVLOHLUDVGHHOHPHQWR
TXHSRVVLELOLWHDVXDLGHQWLILFDomRSRUSHVVRDFRPGHILFLrQFLDYLVXDO

)OiYLR$UQV



3/6

'LVS}HVREUHDFULDomRGH=RQDGH3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDomR =3( QR
0XQLFtSLRGH6mR%RUMDQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

6pUJLR
=DPELDVL



3/6

'LVS}HVREUHDFULDomRGH=RQDGH3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDomR =3( QR
0XQLFtSLRGH6RUULVRQR(VWDGRGR0DWR*URVVR

6HU\V
6OKHVVDUHQNR
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

$OWHUDRGLVSRVWRQRFDSXWGRDUWLJR/HLQGHGHMXOKRGHTXH
GLVS}HVREUHRV3ODQRVGH%HQHItFLRVGD3UHYLGrQFLD6RFLDOHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

3/6

'HVLJQDRDoDtIUXWDQDFLRQDO

3/6

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHVHWHPEURGHR&yGLJR%UDVLOHLURGH
7UkQVLWRSDUDWRUQDUFULPHDFRQGXomRGHYHtFXORDXWRPRWRUVREDLQIOXrQFLDGH
TXDOTXHUFRQFHQWUDomRGHiOFRRORXVXEVWkQFLDSVLFRDWLYD

3/6

5HYRJDRDUWGD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHLQVWLWXLRYRWR
LPSUHVVRSDUDDVHOHLo}HVGH

3/6

$FUHVFHQWDSDUiJUDIRDRDUWLJRHDOWHUDDUHGDomRGRVDUWLJRVHGD
&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRDSURYDGDSHOR'HFUHWROHLQGHGH
PDLRGHTXHGLVS}HVREUHDVPHGLGDVGHVHJXUDQoDHGHSURWHomRLQGLYLGXDO
FRQWUDRVULVFRVGHDFLGHQWHVGRWUDEDOKRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3DXOR3DLP



)OH[D5LEHLUR



5LFDUGR
)HUUDoR



/LQGEHUJK
)DULDV



0DUFHOR
&ULYHOOD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRQmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6
&RPSOHPHQWDU

$OWHUDD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGHTXHLQVWLWXLR
(VWDWXWR1DFLRQDOGD0LFURHPSUHVDHGD(PSUHVDGH3HTXHQR3RUWHSDUDGLVSRU
VREUHDUHSUHVHQWDomRVLQGLFDOGRV0LFURHPSUHHQGHGRUHV,QGLYLGXDLVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

6HU\V
6OKHVVDUHQNR



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGH /HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGD
HGXFDomRQDFLRQDO SDUDIDFXOWDUDSRUWDGRUHVGHGLSORPDGHFXUVRVXSHULRUQmR
WLWXODGRVHPQtYHOGHSyVJUDGXDomRRDFHVVRDRPDJLVWpULRQDHGXFDomRVXSHULRU
QDVFRQGLo}HVTXHHVSHFLILFD

&RPLVVmRGH
6HUYLoRVGH
,QIUDHVWUXWXUD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

'iQRYDUHGDomRDRVDUWLJRVHDFUHVFHQWDRDUWLJRDR'HFUHWR/HLQ
GHGHGH]HPEURGH&yGLJR3HQDO

0DUWD6XSOLF\



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHDVDWLYLGDGHVGR
PpGLFRUHVLGHQWHSDUDGHWHUPLQDUFULWpULRVGHUHDMXVWHGDEROVDGHPpGLFRUHVLGHQWH
HHVWDEHOHFHUVHXUHJLPHGHILOLDomRDR5HJLPH*HUDOGH3UHYLGrQFLD6RFLDOHRV
EHQHItFLRVDTXHWHPGLUHLWR

&\UR0LUDQGD



3/6

$OWHUDR'HFUHWROHLQGHGHPDLRGHTXHDSURYDD&RQVROLGDomR
GDV/HLVGR7UDEDOKRSDUDREULJDUDVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWHLQWHUQDFLRQDOWHUUHVWUH
PDUtWLPRHDpUHRHPSDVVDJHPHVWDGLDRXHVFDODQR%UDVLODWHUSHORPHQRVXP
WULSXODQWHTXHIDOHSRUWXJXrV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

5HJXODPHQWDR6LVWHPDGH,QFOXVmR3UHYLGHQFLiULDFULDGRSHOD(PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQGHGHMXOKRGHFULDD&RQWULEXLomR6RFLDO(VSHFLDOSDUD
D,QFOXVmR3UHYLGHQFLiULDDOWHUDDV/HLVQVHDPEDVGHGHMXOKRGH
LPSOHPHQWDPHGLGDVYROWDGDVSDUDRDXPHQWRGDFREHUWXUDGR5HJLPH*HUDO
GH3UHYLGrQFLD6RFLDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

,QiFLR$UUXGD



3/6

'iQRYDUHGDomRDRDUWGD/HLQGHGHMXQKRGHSDUDUHLQVWLWXLU
DFREUDQoDGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHUHQGLPHQWRVGHWtWXORVS~EOLFRVSDUDQmR
UHVLGHQWHV

5HQDWR
&DVDJUDQGH



3/6

'LVS}HVREUHDFRQFHVVmRGHLQFHQWLYRVILVFDLVHFUHGLWtFLRVjVSHVVRDVMXUtGLFDV
TXHDGTXLULUHPOLYURVWpFQLFRVSURILVVLRQDOL]DQWHVUHODFLRQDGRVDRUHVSHFWLYRREMHWR
VRFLDOGDHPSUHVDHRVGLVWULEXtUHPJUDWXLWDPHQWHDRVHXFRUSRIXQFLRQDOHj
FRPXQLGDGHRQGHDHPSUHVDHVWiORFDOL]DGD

5RPHX7XPD



3/6

$FUHVFHQWDDRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDDXWRUL]DUD
DTXLVLomRSHULyGLFDGHHTXLSDPHQWRVHPDWHULDLVGHLQIRUPiWLFDSDUDXVRGH
HVWXGDQWHVGHHVFRODVS~EOLFDVGHHQVLQREiVLFRIXQGDPHQWDOHPpGLR

6pUJLR
=DPELDVL



3/6

5HJXODPHQWDRGR$UWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGLVSRQGRVREUHRVLVWHPD
HVSHFLDOGHLQFOXVmRSUHYLGHQFLiULD

3HGUR6LPRQ



3/6

&ULDDÈUHDGH/LYUH&RPpUFLRQRPXQLFtSLRGH6DQWDQDGR/LYUDPHQWR(VWDGRGR
5LR*UDQGHGR6XOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

6pUJLR
=DPELDVL



3/6

$OWHUDRGRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXHHVWDEHOHFH
DVGLUHWUL]HVHEDVHVGDHGXFDomRQDFLRQDOGHIRUPDDSHUPLWLUTXHXQLYHUVLGDGHVH
FHQWURVXQLYHUVLWiULRVS~EOLFRVRXSULYDGRVSRVVDPUHYDOLGDUGLSORPDVH[SHGLGRV
SRUXQLYHUVLGDGHVHVWUDQJHLUDV

:LOVRQ0DWRV



3/6

(IHWXDDOWHUDo}HVQRVDUWLJRVHGD/HLQGHGHPDLRGH
SDUDIL[DUDWDEHODSURJUHVVLYDGRLPSRVWRGHUHQGDLQFLGHQWHVREUHRVUHQGLPHQWRV
GHSHVVRDVItVLFDVSDUDRDQRFDOHQGiULRGHHVHJXLQWHVHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV

$OIUHGR&RWDLW



3/6

&ULDDÈUHDGH/LYUH&RPpUFLRQRPXQLFtSLRGH-DJXDUmR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR
6XOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

6pUJLR
=DPELDVL



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMDQHLURGHSDUDFULDUEHQHItFLRYDULiYHOGR
3URJUDPD%ROVD)DPtOLDYLQFXODGRjJHVWDQWHHjQXWUL]

5RVDOED
&LDUOLQL



3/6

$FUHVFHQWDDOtQHDQDRDUWGR'HFUHWR/HLQGHGHQRYHPEURGH
SDUDWRUQDUREULJDWyULRRVHJXURGHGDQRVSHVVRDLVDHPSUHJDGRGHLQVWLWXLo}HV
LQWHJUDQWHVGR6LVWHPD)LQDQFHLUR1DFLRQDO

-RVp3LPHQWHO



3/6

$FUHVFHQWDRDUW$j/HLQGHSDUDWUDWDUGDXQLIRUPL]DomRGRV
SURFHGLPHQWRVDWLQHQWHVjVWUDQVIHUrQFLDVYROXQWiULDV

0DULVD
6HUUDQR



0DWpULD
3/6

(PHQWD
'LVS}HVREUHDGHVRQHUDomRGDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDGRVVyFLRVPLQRULWiULRV
GDV6RFLHGDGHV/LPLWDGDVTXDQWRDGpELWRVUHODWLYRVD7ULEXWRV)HGHUDLVRXj
6HJXULGDGH6RFLDO

5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

,QVWLWXLR)XQGRGH$SRLRjV8QLGDGHV(VWDGXDLVH0XQLFLSDLV+RVSLWDODUHVQR
DWHQGLPHQWRGH8UJrQFLDH(PHUJrQFLD

3/6

$OWHUDRVSDUiJUDIRVHGD/HLQGHGHPDUoRGHTXH
HVWDEHOHFHLQFHQWLYRVILVFDLVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRUHJLRQDOHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDV ,QFOXLDIDL[DGHIURQWHLUDGD5HJLmR6XOHQWUHDVUHJL}HVTXHID]HP
MXVjUHQ~QFLDILVFDOUHODFLRQDGDjLQG~VWULDDXWRPRWLYD 

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DUFRQL3HULOOR



6pUJLR
=DPELDVL



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

)OH[D5LEHLUR



0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3'6

$SURYDFRPUHVVDOYDVRWH[WRGD&RQYHQomRVREUHD2EWHQomRGH3URYDVQR
(VWUDQJHLURHPPDWpULD&LYLORX&RPHUFLDODVVLQDGDHP+DLDHPGHPDUoRGH


3'6

$SURYDD3URJUDPDomR0RQHWiULDSDUDRWULPHVWUHGH

$RDUTXLYR7RWDO
5HMHLWDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRQmRWHUPLQDWLYD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD
3'6

(PHQWD
6XVWDR'HFUHWRQGHGHGH]HPEURGHTXHDSURYDR5HJXODPHQWR
GR&RUSRGR3HVVRDO*UDGXDGRGD$HURQiXWLFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVHPVHX
HIHLWRDXWRUL]DWLYRGHOLFHQFLDPHQWRGHDSURYDGRVHPFRQFXUVRVS~EOLFRVGH
DGPLVVmRDR&(6'&XUVRGH(VSHFLDOL]DomRGH6ROGDGRV
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NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRGH&RRSHUDomR7pFQLFDHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD
)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQRGD5HS~EOLFDGR%XUXQGLDVVLQDGRHP%UDVtOLDHP
GHDJRVWRGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR
*RYHUQRGD5HS~EOLFDGH0RoDPELTXHSDUDD,QVWDODomRGD6HGHGR(VFULWyULR
5HJLRQDOGD),2&58=SDUDDÈIULFDFHOHEUDGRHP%UDVtOLDHPGHVHWHPEURGH


&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



3'6

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRGH&RRSHUDomRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYD
GR%UDVLOHR*RYHUQRGH%HOL]HQDÈUHDGH(GXFDomRDVVLQDGRHP%UDVtOLDHP
GHDEULOGH

&RPLVVmRGH
5HODo}HV
([WHULRUHVHGH
'HIHVD
1DFLRQDO



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2/,%(57$d2)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
2XULFXUL(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(5$',2',)862
3$17$1(,5$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH3DUDQKRV(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRDR6,67(0$1252(67('(&2081,&$d2
/7'$(33SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH3HQiSROLV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2(79&(17$852/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH'LYLQR(VWDGR
GH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
7XWyLD(VWDGRGR0DUDQKmR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5%679&5,&,Ò0$/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH&ULFL~PD(VWDGR
GH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
&$03,1$'20217($/(*5(63SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DPSLQDGR0RQWH$OHJUH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(3$/0,1Ï32/,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DOPLQySROLV(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(5È',2',)8625$
/8&e/,$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQD
FLGDGHGH/XFpOLD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862
&2081,7È5,$'(21'$9(5'(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH2QGD9HUGH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$7(55$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH)RUPRVD(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2$/3(675(16('(
&8/785$(&2081,&$d262&,$/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$OSHVWUH(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
(67Æ1&,$785Ë67,&$'(,78SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH,WX(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/$0,*26'2
%522./,1SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR
3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj)81'$d2',$0$17,1(16('($32,2
$2(16,123(648,6$((;7(162)81'$(3(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH'LDPDQWLQD(VWDGRGH
0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDDR6,67(0$)0'(5È',2/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
)RUPLJD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$$0,*26
'252/$'25$&20$5SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH5RODGRU(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',25(3Ï57(5/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH,MXt(VWDGR
GR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDj81,2081,&,3$/'26(678'$17(6(
&2081,'$'(6'(&$8&$,$80(&&SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&DXFDLD(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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Sexta-feira 2

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj)81'$d25È',2(7(/(9,62
'(387$'2+80%(5725(,6'$6,/9(,5$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
VRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH7HUHVLQD(VWDGRGR3LDXt

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(*85-2$&&(&*SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH*XUMmR(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj)81'$d2'($66,67Ç1&,$$2
75$%$/+2(%(0(67$562&,$/62-26eSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR-RVpGH&DLDQD(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862
&2081,7È5,$626(%$67,2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR6HEDVWLmRGH/DJRDGH5RoD(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
'(6(192/9,0(172&8/785$/($57Ë67,&2'(327eSDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3RWp(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862'(
%2$9,67$3%SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
%RD9LVWD(VWDGRGD3DUDtED

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'()(55(,526$&&&)(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH)HUUHLURV(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$62)5$1&,6&2SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH-DWREi(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj62&,('$'(5È',2
0217$1+(6$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH9LoRVD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5iGLR/LEHUDO)0/WGDSDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
'UDFHQD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
92/817È5,263$5$(9(1726%(1(),&(17(6'(6$17$)e'(*2,È6SDUD
H[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DQWD)pGH*RLiV
(VWDGRGH*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'('(6(192/9,0(172
&8/785$/'(3(,;(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGH
GH3HL[H(VWDGRGR7RFDQWLQV

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj79&$5,2%$&2081,&$d®(6
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH
$PHULFDQD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$'(
)(51$1'Ï32/,6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDV
PpGLDVQDFLGDGHGH)HUQDQGySROLV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d20$1$1&,$/)0'(
5$',2',)862&2081,7È5,$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH8EDWXED(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2*,58È/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH*LUXi
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2$7/Æ17,'$)0'(
)/25,$1Ï32/,6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHP
IUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH)ORULDQySROLV(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj*5$1'($662&,$d2&2081,7È5,$
/87$0263(/$1266$/,%(5'$'(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH)RUWDOH]D(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',281,9(56$//7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&KDSHFy
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj62&,('$'(%(1(),&(17($0,*26'$
3('5(,5$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&DWDULQD(VWDGRGR&HDUi


&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj&95È',2(7(/(9,62/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH&DPDTXm(VWDGR
GR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD
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DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
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Sexta-feira 2
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2011
Dezembro
de 2011

0DWpULD3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

356

$XWRUL]DR0XQLFtSLRGH+RUWROkQGLD 63 DFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWRH[WHUQR
FRPJDUDQWLDGD8QLmRFRPD&RRSHUDomR$QGLQDGH)RPHQWR &$) QRYDORUGH
DWp86 YLQWHHGRLVPLOK}HVFHQWRHWULQWDHGRLVPLOGyODUHVGRV
(VWDGRVQRUWHDPHULFDQRV 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



356

$XWRUL]D)XUQDV&HQWUDLV(OpWULFDV6$ )851$6 DFRQWUDWDURSHUDomRGHFUpGLWR
H[WHUQRFRPJDUDQWLDGD8QLmRFRPR%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVHQYROYLPHQWR
%,' QRYDORUWRWDOGHDWp86 FHQWRHYLQWHHRLWRPLOK}HVH
VHLVFHQWRVHVHVVHQWDPLOGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD 

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV
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0DWpULD0HQVDJHP VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU-22'(
0(1'21d$/,0$1(720LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWD
GR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR
%UDVLOMXQWRDRV(PLUDGRVÈUDEHV8QLGRV

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU6e5*,2'(
628=$)217(6$558'$0LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGR4XDGUR(VSHFLDOGD
&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJR
GH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj5HS~EOLFDGR$]HUEDLMmR

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU-22,1È&,2
26:$/'3$',/+$0LQLVWURGH6HJXQGD&ODVVHGR4XDGUR(VSHFLDOGD&DUUHLUD
GH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH
(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj5HS~EOLFDGH&DER9HUGH

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU0$5&(/2
%(&+$5$'(628=$+2%$,.$SDUDH[HUFHURFDUJRGH0HPEURGR&RQVHOKR
'LUHWRUGD$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV$QDWHOQDYDJDGR6HQKRU
$QWRQLR'RPLQJRV7HL[HLUD%HGUDQ

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjFRQVLGHUDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU52'5,*2
=(5%21(/285(,52SDUDH[HUFHURFDUJRGH0HPEURGR&RQVHOKR'LUHWRUGD
$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV$1$7(/QDYDJDGR6HQKRU5RQDOGR
0RWD6DUGHQEHUJ

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU0$5&(/2
%$80%$&+0LQLVWURGH6HJXQGD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULR
GDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWDj
5HS~EOLFDGR6XULQDPH

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU-26e/8,=
0$&+$'2(&267$0LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLO
MXQWRj5HS~EOLFDGR+DLWL

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



06)

6XEPHWHjDSUHFLDomRGR6HQDGR)HGHUDORQRPHGR6HQKRU52%(572&2/,1
0LQLVWURGH6HJXQGD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV
([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj5HS~EOLFD
3RSXODU'HPRFUiWLFDGD&RUpLD

3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

/LGHUDQoD
3DUWLGiULD



0DWpULD2ILFLR VI 7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

2)6

,QGLFDQRVWHUPRVGRDUW$9,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR6HQKRU)$%,$12
$8*86720$57,166,/9(,5$SDUDFRPSRUR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR
3~EOLFR

2)6

,QGLFDD6HQKRUD&/È8',$0$5,$'()5(,7$6&+$*$6SDUDFRPSRUR
&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFRHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQRV
LQFLVRV,H,,GRDUW$GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO

3URFXUDGRULD
JHUDOGD
5HS~EOLFD



2)6

(QFDPLQKDHPDWHQomRDRGLVSRVWRQRVLQFLVRV,H,,GRDUW$GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDORQRPHGR3URFXUDGRU5HJLRQDOGD5HS~EOLFD0È5,2/8,=%216$*/,$
PHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHVFROKLGRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
SDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR

3URFXUDGRULD
JHUDOGD
5HS~EOLFD
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0DWpULD2ILFLR VI 7RWDO
3UHMXGLFDGD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

/LGHUDQoD
3DUWLGiULD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
FRQVLGHUDGRFRPR0LVVmR2ILFLDODFRQYLWHGR(PEDL[DGRUGH&XEDQR%UDVLOH
HPQRPHGD$VVHPEOpLD1DFLRQDOGR3RGHU3RSXODUDYLVLWDD&XEDQRPrVGH
QRYHPEURGHRFDVLmRHPTXHKDYHUiDRXWRUJDGH%ROVDVGH(VWXGRV
GHVWLQDGDVDHVWXGDQWHVEUDVLOHLURVGHQWURGRLQWHUFkPELRHQWUH*UXSRV
3DUODPHQWDUHVGH$PL]DGHGR%UDVLOHGDTXHODQDomRFDULEHQKD5HTXHUDLQGDD
GHVLJQDomRGDUHTXHUHQWHSDUDGHVHPSHQKDUDUHIHULGD0LVVmRFRP{QXVSDUDR
6HQDGR)HGHUDOQRSHUtRGRGHDGHQRYHPEURGHRFDVLmRHPTXH
HVWDUiDXVHQWHGR3DtV

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRDUWDPERVGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLD
GHQRYHPEURGHTXDQGRHVWDUiFRP{QXVSDUDD&DVDHP0DQDXV$0
QDTXDOLGDGHGHUHSUHVHQWDQWHGD&RPLVVmRH5HODWRUGR&yGLJR)ORUHVWDO
SDUWLFLSDQGRGHDXGLrQFLDFRPRFRUSRGHFLHQWLVWDVGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
3HVTXLVDVGD$PD]{QLD,13$DOpPGHSURIHVVRUHVHUHLWRUHVGH8QLYHUVLGDGHV
GR(VWDGRGR$PD]RQDVREMHWLYDQGRLQVWUXLUR3/6QGH

-RUJH9LDQD



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWDH
VHUYLGRUDSRVHQWDGRGD-XVWLoD)HGHUDO6U085,/2628=$RFRUULGRQRGLD
GHRXWXEURGHHP5RUDLPD

5RPHUR-XFi



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLV9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRMRUQDOLVWDH
SURIHVVRUGRFXUVRGH&RPXQLFDomR6RFLDOGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH5RUDLPD
8)55 -26e$3$5(&,'2'$6,/9$RFRUULGRQRGLDGHRXWXEURGH

5RPHUR-XFi



546

5HDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDOGHVWLQDGDDFRPHPRUDUR'LD1DFLRQDOGD
&RQVFLrQFLD1HJUDR'LDGH=XPELGRV3DOPDUHVR$QR,QWHUQDFLRQDOGRV
$IURGHVFHQGHQWHVRVDQRVGD)XQGDomR&XOWXUDO3DOPDUHVXPDQRGH
YLJrQFLDGR(VWDWXWRGD,JXDOGDGH5DFLDOEHPFRPRKRPHQDJHDURH[6HQDGRU
$EGLDVGR1DVFLPHQWRDUHDOL]DUVHQRGLDGHQRYHPEUR

3DXOR3DLP



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLV
VREUHR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGH

9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLV
VREUHR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGH

3DXOR3DLP



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRV
H/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDVREUHR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGH

3DXOR3DLP



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRV
H/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDVREUHR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGH

,QiFLR$UUXGD



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLV
VREUHR3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYRQGH

,QiFLR$UUXGD



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLV
VREUHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

/~FLD9kQLD



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH$VVXQWRV
(FRQ{PLFRVVREUHR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

:DOWHU
3LQKHLUR



546

6REUHVWDPHQWRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHDILPGHDJXDUGDUD
GHOLEHUDomRHP3OHQiULRDFHUFDGR3/6QGH

&RPLVVmRGH
)LVFDOL]DomR
H&RQWUROH



546

$XGLrQFLDGD&RPLVVmRGH$JULFXOWXUDH5HIRUPD$JUiULDVREUHR3URMHWRGH/HLGR
6HQDGRQGH

6pUJLR6RX]D



546

$XGLrQFLDGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRVVREUHR3URMHWRGH/HLGR
6HQDGRQGH

$QD5LWD



546

$XGLrQFLDGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVVREUHR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQ
GH

/~FLD9kQLD



0DWpULD
2)6

(PHQWD
,QGLFDQRVWHUPRVGRDUW$9,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOR6HQKRU-26e
%$55262),/+2SDUDFRPSRUR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD
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0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

7UDPLWDomRFRQMXQWDGRV3URMHWRVGH/HLGD&kPDUDQVHGHFRP
RV3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVHGH

(GXDUGR
$PRULP



546

$XGLrQFLDGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV(FRQ{PLFRVQDWUDQLWDomRGR3URMHWRGH/HL
GR6HQDGRQGH

)UDQFLVFR
'RUQHOOHV



546

$XGLrQFLDGD&RPLVVmRGH$JULFXOWXUDH5HIRUPD$JUiULDVREUHR3URMHWRGH/HLGD
&kPDUDQGH

6pUJLR6RX]D



546

5HTXHUTXHR3/6GHVHMDHQFDPLQKDGRWDPEpPj&RPLVVmRGH
(GXFDomR&XOWXUDH(VSRUWHSDUDTXHVHSURQXQFLHVREUHDPDWpULD

$QD$PpOLD



546

5HTXHUTXH3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHVHMDDSUHFLDGRSHOD
&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD¢&&-DOpPGDVFRPLVV}HV
FRQVWDQWHVGRGHVSDFKRLQLFLDO

5RPHUR-XFi



546

'HVDSHQVDPHQWRGRV3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVHGHFRP
RV3URMHWRVGH/HLGD&kPDUDQVGHGH
GHGHHRV3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQV
GHHGH

0DUFHOR
&ULYHOOD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVH,DPERVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRQRH[WHULRUFRPR
UHSUHVHQWDQWHGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVGLDVHGRQRYHPEURGHSRU
RFDVLmRGDUHDOL]DomRHP&RFKDEDPED%ROtYLDGD&~SXODGH3UHVLGHQWHVGRV
3DUODPHQWRVTXHLQWHJUDPD81$68/HGD6HVVmRGD&RPLVVmR(VSHFLDO
3DUODPHQWDUGH$OWR1tYHO

)HUQDQGR
&ROORU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWHGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGD&DVDQRGLDGHQRYHPEURGH
TXDQGRSDUWLFLSDUiFRPR0HPEURGD&RPLVVmRGH0HLR$PELHQWH'HIHVD
GR&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomRH&RQWUROHGHGLOLJrQFLDDSURYDGDSHORV
5HTXHULPHQWRVQV &0$  &&7 H &5$ QRV
PXQLFtSLRVGH4XHUrQFLD 07 H3DUDJRPLQDV 3$ FRPRREMHWLYRGHLQVWUXLUD
UHIRUPDGR&yGLJR)ORUHVWDO

5RGULJR
5ROOHPEHUJ



546

8UJrQFLDSDUDPDWpULD356

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



546

8UJrQFLDSDUDPDWpULD356QGH

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGH
QRYHPEURGHDILPGHUHDOL]DUGLOLJrQFLDH[WHUQDGD&RPLVVmRGH0HLR
$PELHQWH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomRH&RQWUROHQD)D]HQGD7DQFXUR
PXQLFtSLRGH4XHUrQFLD07FRQIRUPH5HTXHULPHQWRQGD&0$DSURYDGR
HP

-RUJH9LDQD



546

'HVWDTXHSDUDD9RWDomRHP6HSDUDGRGRLQFLVR9,GRDUWGD/HLGH
GHGH]HPEURGHLQFOXtGRSHORDUWLJRGR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQ
GH

$OYDUR'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRVHLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOQRH[WHULRUSRU
RFDVLmRGHFRQYLWHIRUPXODGRSHOD&RPLVVmRGH0HLRDPELHQWH'HIHVDGR
&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomRH&RQWUROHGR6HQDGR)HGHUDOSDUDSDUWLFLSDUGD&23
 &RQIHUrQFLDGDV3DUWHVGD81)&&& QRSHUtRGRGHDGHGH]HPEURGH
HP'XUEDPQDÈIULFDGR6XO&RPXQLFDTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQR
SHUtRGRLQIRUPDGR

$QLEDO'LQL]



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOFFRDUW
GD5HVROXomRQGH&1OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQR
SHUtRGRGHDGHQRYHPEURGHSDUDSDUWLFLSDUQDTXDOLGDGHGH
PHPEURGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOGHUHXQL}HVGH0HVD'LUHWLYDGDV
&RPLVV}HV3HUPDQHQWHVHGR*UXSRGH7UDEDOKR0LJUDomR(8$/&GD
$VVHPEOpLD3DUODPHQWDU(XURODWLQRDPHULFDQD(852/$7DUHDOL]DUVHGHD
GHQRYHPEURGHHP%UX[HODVQD%pOJLFD

5REHUWR
5HTXLmR



546

8UJrQFLDSDUDPDWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

&RPLVVmRGH
$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV



546

5HWLUDGDGR5HTXHULPHQWRQGH

$OR\VLR
1XQHV
)HUUHLUD
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9DQHVVD
*UD]]LRWLQ



6pUJLR6RX]D



546

5HWLUDGDGR5HTXHULPHQWRQGH

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRQRSHUtRGRGHDGHGH]HPEUR
GHFRPRLQWHJUDQWHGD&RPLWLYD%UDVLOHLUDj&RQIHUrQFLDGDV3DUWHVGD
&RQYHQomR4XDGURGDV1Do}HV8QLGDVVREUH0XGDQoDGR&OLPD &23 TXH
VHUiUHDOL]DGDHP'XUEDQQDÈIULFDGR6XO&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUW
,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVGR
UHIHULGRSHUtRGR

546

6ROLFLWDDXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDSDUDSUHVLGLUD
DXGLrQFLDS~EOLFDUHJLRQDOGD&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWHVREUH0XGDQoDV
&OLPiWLFDV&00&QRGLDGHQRYHPEURGHQDFLGDGHGH$UDFDMX6(

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVH,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOQRH[WHULRUFRPR
UHSUHVHQWDQWHGD&RPLVVmR0LVWDGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
QD&RQIHUrQFLDGDV3DUWHV &23 GD&RQYHQomR4XDGURGDV1Do}HV
8QLGDVVREUH0XGDQoDVGR&OLPDHQD&RQIHUrQFLDGDV3DUWHVGR3URWRFRORGH
4XLRWR &03 QRSHUtRGRGHDGHGH]HPEURGHHP'XUEDQQDÈIULFD
GR6XO

-RUJH9LDQD



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLV
VREUHR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGH

:DOGHPLU
0RND



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUD
H(VSRUWHDR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

:DOWHU
3LQKHLUR



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULD&RPLVVmRGH(GXFDomR&XOWXUD
H(VSRUWHDR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

:DOWHU
3LQKHLUR



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGD5HVROXomRGR6HQDGR)HGHUDOQGH
DUHDOL]DomRGHVHVVmRGR6HQDGRQRGLDGHGH]HPEURGHjVRQ]HKRUDV
SDUDHQWUHJDDRVDJUDFLDGRVGDSUHPLDomRGD&RPHQGDGH'LUHLWRV+XPDQRV
'RP+HOGHU&kPDUD

$QD5LWD



546

,QYHUVmRGDSDXWDSDUDTXHDPDWpULDFRQVWDQWHGRLWHP 3(& GD
2UGHPGR'LDGDSUHVHQWHVHVVmRVHMDDSUHFLDGDHPVHJXQGROXJDU

5RPHUR-XFi



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDGHVHPSHQKDUPLVVmRRILFLDOQRH[WHULRUFRPRUHSUHVHQWDQWHGD
&RPLVVmR0LVWDGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQD
&RQIHUrQFLDGDV3DUWHV &23 GD&RQYHQomR4XDGURGDV1Do}HV8QLGDV
VREUH0XGDQoDGR&OLPDQRSHUtRGRGHGHQRYHPEURDGHGH]HPEURGH
HP'XUEDQQDÈIULFDGR6XOHFRPXQLFDQRVWHUPRVGRDUWGRUHIHULGR
5HJLPHQWRTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRFLWDGRSHUtRGR

/REmR)LOKR



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOD
UHDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDOHPGDWDDVHUSRVWHULRUPHQWHGHVLJQDGDGHVWLQDGD
DFRPHPRUDURr[LWRGRVGRLVSHUtRGRVGH*RYHUQRHPTXHRFLGDGmR/XL],QiFLR
/XODGD6LOYDHVWHYHjIUHQWHGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD

0DJQR0DOWD



546

5HWLUDGDGHPDWpULD3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomRQGH

5RPHUR-XFi



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
FRPELQDGRVFRPRDUWGD5HVROXomRQGH&1OLFHQoDGRV
WUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHGH]HPEURGHFRPDILQDOLGDGH
GHSDUWLFLSDUGD;;9,,,6HVVmR3OHQiULDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXODUHDOL]DUVH
QRVGLDVHGHGH]HPEURGHQDFLGDGHGH0RQWHYLGpR8UXJXDL
&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVHQWUHRVGLDVHGHGH]HPEURGH

5REHUWR
5HTXLmR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDHDXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRSDtVQRSHUtRGRGHD
GHGH]HPEURGHFRPDILQDOLGDGHGHSDUWLFLSDUHPPLVVmRRILFLDOFRPR
LQWHJUDQWHGD5HSUHVHQWDomR%UDVLOHLUDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOGD;;9,,,
UHXQLmRGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOQDFLGDGHGH0RQWHYLGpR8UXJXDL

0R]DULOGR
&DYDOFDQWL



546

7UDPLWDomRFRQMXQWD3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVHGH

)OH[D5LEHLUR



546

7UDPLWDomRFRQMXQWDGRV3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVGHHGH


-RVp3LPHQWHO



546

8UJrQFLDSDUDPDWpULD3/&

&RPLVVmRGH
)LVFDOL]DomR
H&RQWUROH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
YLQWH GLDVGHOLFHQoDPpGLFDDSDUWLUGRGLDGHGH]HPEURGH

(GXDUGR
$PRULP
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$SURYDGDSHOR3OHQiULR7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

(GXDUGR
$PRULP



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoDSDUDWUDWDUGHLQWHUHVVH
SDUWLFXODUSHORSUD]RGHGLDVDSDUWLUGHGHGH]HPEURGH

546

5HTXHUFRPIXOFURQRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRVHMDDXWRUL]DGDVXDDXVrQFLD
DRVWUDEDOKRVGR6HQDGR)HGHUDOQRSHUtRGRGHDGHGH]HPEURGH
RFDVLmRHPTXHHVWDUiSDUWLFLSDQGRFRPRLQWHJUDQWHGDUHSUHVHQWDomREUDVLOHLUD
GD;;9,,,6HVVmRGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXO

3HGUR6LPRQ



546

'LVSHQVDGHLQWHUVWtFLRSDUDLQFOXVmRHP2UGHPGR'LDGD3URSRVWDGH(PHQGDj
&RQVWLWXLomRQGH

+XPEHUWR
&RVWD



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULDDGLDPHQWRGDYRWDomRGR
3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGH QQD&DVDGHRULJHP TXH
LQFOXLDSHVFDLQGXVWULDOQDVDWLYLGDGHVYLQFXODGDVDRVHWRUUXUDOHGiRXWUDV
SURYLGrQFLDVDILPGHTXHDPDWpULDVHMDH[DPLQDGDSHOD&RPLVVmRGH$VVXQWRV
(FRQ{PLFRV

5RPHUR-XFi



546

$XGLrQFLDGHFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHPDWpULDDGLDPHQWRGDYRWDomRGR3/6
± TXHUHJXODPHQWDRHPSUHJRGHDOJHPDVHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO
HDVXDDSUHFLDomRSHOD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRVH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD
±&'+

+XPEHUWR
&RVWD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRP
RDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUD
DXVHQWDUVHGR3DtVQRSHUtRGRGHDGHGH]HPEURGHSDUDSDUWLFLSDU
QDTXDOLGDGHGHSUHVLGHQWHGR*UXSR%UDVLOHLURGR3DUODWLQRHYLFHSUHVLGHQWHGR
3DUODPHQWR/DWLQR$PHULFDQRGDUHXQLmRGD-XQWD'LUHWLYDTXHRFRUUHUiQR
3DQDPiHFRPXQLFDQRVWHUPRVGRDUWGRUHIHULGR5HJLPHQWRTXHHVWDUi
DXVHQWHGR3DtVQRVGLDVDGHGH]HPEURGH

)OH[D5LEHLUR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
SDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRGLDGHGH]HPEURGHSDUD
SDUWLFLSDUGD;;9,,,6HVVmR3OHQiULDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOQDFLGDGHGH
0RQWHYLGpX8UXJXDLFRPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR
,QWHUQRTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQRVGLDVDGHGH]HPEURGH

3DXOR%DXHU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
SDUDVHDXVHQWDUGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRVGLDVHGHGH]HPEURGH
SDUDSDUWLFLSDUGD;;9,,,6HVVmR3OHQiULDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOQRSUy[LPR
GLDGHGH]HPEURQDFLGDGHGH0RQWHYLGpX8UXJXDLFRPXQLFDDLQGDQRV
WHUPRVGRDUW,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWH
GRSDtVQRVGLDVHGHGH]HPEURGH

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
FRQVLGHUDGDFRPRGHVHPSHQKRGHPLVVmRSDUODPHQWDURILFLDOGD&DVDQR
H[WHULRUVXDSDUWLFLSDomRQD;;9,,,6HVVmR3OHQiULDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXO
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de 2011

),1$/,'$'(
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3 DUODPHQWDU UHWLUDGR
SHOR5HTXHULPHQWRQ0 
5HWLUDGDGR5
HTXHULPHQWRQ 
0
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD3DUWLFXODU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
/LFHQoD6D~GH
/LFHQoD6D~GH
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
$WLYLGDGH3DUODPHQWDU
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL
Resenha
D

6HVV}HV&RQMXQWDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
Tipo de sessão

Quantidade

&RQMXQWD6ROHQH



Total

01

Resenha Consolidada
D


6HVV}HV&RQMXQWDVGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
Tipo de sessão

Quantidade

&RQMXQWD



&RQMXQWD6ROHQH



Total

16

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
Apreciadas

Quantidade

351 DSURYDGR 



3/1 DSURYDGR 



5HWLILFDo}HV DSURYDGDV 



Total

18

580
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NOVEMBRO
2011
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de 2011

6HVV}HV5HDOL]DGDV
D
Sessão

Data/Hora/Local

Finalidade

&RQMXQWD6ROHQH

jVKRUDV
3OHQiULRGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRV 

'HVWLQDGDDFRPHPRUDURVDQRVGR0LQLVWpULRGD$HURQiXWLFDH)RUoD$pUHD
%UDVLOHLUD)$%

$WRVGR3UHVLGHQWHGD0HVDGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D
Nº

Assunto


SXEOLFQR'28
GH 

SXEOLFQR'28
GH 


SXEOLFQR'28
GH 

3URUURJDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDVDYLJrQFLDGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHVHWHPEURGHSXEOLFDGD
QR' LiULR2 ILFLDOGD8 QLmRG H GHV HWHPEURGH T XH ³(VWDEHOHFHQ RUPDVH VSHFLDLVS DUD DV FRPSUDVD V
FRQWUDWDo}HVGHSURGXWRVGHVLVWHPDVGHGHIHVDHGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVHGHVLVWHPDVGHGHIHVDHGLVS}H
VREUHUHJUDVGHLQFHQWLYRjiUHDHVWUDWpJLFDGHGHIHVDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
3URUURJDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDVDYLJrQFLDGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHVHWHPEURGHSXEOLFDGD
QR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRGHGHVHWHPEURGHTXH³$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}H
VREUHR$ GLFLRQDODR) UHWHSDUDD5 HQRYDomRGD0 DULQKD0HUFDQWH$)500HR )XQGRGD0D ULQKD0HUFDQWH)00
DOWHUDD 0HGLGD3URYLVyULDQGHGHVHWHPEURGHH DV/HLVQGHGHGH]HPEURGHQ
GH GHQRYHPEURGH QGHGHDE ULOGHHQ GHG HMXOKRGHDOWHUDD 
LQFLGrQFLDGD&RQWULEXLomRSDUDR3,63$6(3HGD& RQWULEXLomRSDUDR)L QDQFLDPHQWRGD6HJXULGD GH6RFLDO&2),16
QDFDGHLDSURGXWLYDGRFDIpLQVWLWXLR3URJUDPD&LQHPD3HUWRGH9RFrHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
3URUURJDSHORSHUtRGRGHVHVVHQWDGLDVDYLJrQFLDGD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHVHWHPEURGHSXEOLFDGD
QR'LiULR2ILFLDOGD8QLmRGHGHVHWHPEURGHTXH³'LVS}HVREUHDS UHVWDomRGHDX[tOLRILQDQFHLURSHOD8QLmR
DRV(VWDGRVDR'LVWULWR)HGHUDOHDRV0XQLFtSLRVQRH[HUFtFLRGHFRPR REMHWLYRGHIRPHQWDUDVH[SRUWDo}HVGR
3DtVDOWHUDD/HLQGHGHPDLRGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´




&RUUHVSRQGrQFLDV([SHGLGDVSHOD6HFUHWDULD*HUDOGD0HVD
6HFUHWDULDGH&RRUGHQDomR/HJLVODWLYDGR&RQJUHVVR1DFLRQDO
D
Nº do
Ofício

Destinatário

Assunto


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

6U-RVp(GXDUGR
&DUGR]R±0LQLVWUR
GD-XVWLoD
6U-RVp(GXDUGR
&DUGR]R±0LQLVWUR
GD-XVWLoD

&RPXQLFD TXHH VWiF RQYRFDGD VHVVmRV ROHQH FRQMXQWD GR& RQJUHVVR1 DFLRQDOD UHDOL]DUVH GLD G H
GH]HPEUR GR FRUUHQWHV HJXQGDIHLUDj V GH]K RUDV QR3 OHQiULR GR6 HQDGR) HGHUDOGH VWLQDGD D
KRPHQDJHDURFHQWHQiULRGHQDVFLPHQWRGH6DQ7LDJR'DQWDV
&RPXQLFDTX H HVWi FRQYRFDGDVH VVmR VROHQHFR QMXQWDGR &RQJUHVVR 1DFLRQDOD UHDOL]DUVHGLD GH
GH]HPEURGR  FRUUHQWHVH JXQGDIHLUDjV  GR]HKR UDVQR 3OH QiULR GR6 HQDGR)HG HUDOGH VWLQDGD D
KRPHQDJHDURSRYRSDOHVWLQRSHODSDVVDJHPGR'LD,QWHUQDFLRQDOGH6ROLGDULHGDGHDR3RYR3DOHVWLQR
(QFDPLQKDFySLDGR2ItFLR$'0QGHGD&RQVXOWRULDGH2UoDPHQWRV)LVFDOL]DomRH&RQWUROH
GR6HQDGR)HGHUDOTXHHQFDPLQKRXLQIRUPDo}HVVREUHHPHQGDVSDUODPHQWDUHVVROLFLWDGDVSHOR2ItFLR
QGHGH'HOHJDGRGH3ROtFLD)HGHUDOGH0DFDSi$3
(QFDPLQKDFySLDGR2 ItFLR$'0QG HGD&RQVXOWRULDGH2 UoDPHQWRV)LVFDOL]DomRH&RQWUROH
GR6HQDGR)HGHUDOTXHHQFDPLQKRXLQIRUPDo}HVVREUHHPHQGDVSDUODPHQWDUHVVROLFLWDGDVSHOR2ItFLR
QGHGH'HOHJDGRGH3ROtFLD)HGHUDOGH%DUUDGR*DUoDVHP0DWR*URVVR
&RQVXOWDQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPVREUHDYLDELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHVHVVmRVROHQH
GR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRGLDGHGH]HPEURGRFRUUHQWHVHJXQGDIHLUDjVRQ]HKRUDVQR3OHQiULRGR
6HQDGR)HGHUDOGHVWLQDGDDKRPHQDJHDURFHQWHQiULRGHQDVFLPHQWRGH6DQ7LDJR'DQWDV
&RPXQLFD TXH D6 HQKRUD 3UHVLGHQWHGD  5HS~EOLFDD GRWRX QRGL D GHQRY HPEURGH   D 0HGLGD
3URYLVyULDQ  GH TX H³$ OWHUDGL VSRVLWLYRVGDV /HLVQ GH GHG H]HPEURG H Q 
GHGHDJRVWRGHQGHGHMDQHLURGHQGHGHGH]HPEURGH
QGHGHGH]HPEURGHQGHGHDJRVWRGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´1RV
WHUPRV GR GLVSRVWRQ RV    H G R DUW G D5 HVROXomR Q G H &1IL FD FRQVWLWXtGD D
&RPLVVmR0L VWD LQFXPELGDG HHPL WLUS DUHFHUV REUH DPDWp ULDHH VWDEHOHFLGR RFD OHQGiULRSD UD DVX D
WUDPLWDomROLGDHP6HVVmRGR6HQDGR)HGHUDOUHDOL]DGDQRGLD
7HQGRHPY LVWD PDQLIHVWDo}HV GR6 HQDGRU ,QiFLR $UUXGDH GD' HSXWDGD0 DQXHOD' ¶ÈYLODFR QVXOWDQ RV
WHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR&RPXPVREUHDYLDELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHVHVVmRVROHQHGR&RQJUHVVR
1DFLRQDO QR GLD  FLQFR  GH GH]HPEURG RF RUUHQWHVH JXQGDIHLUDj V  GR]H  KRUDVQ R3 OHQiULRG R
6HQDGR) HGHUDOGH VWLQDGDD KRPHQDJHDU R SRYRS DOHVWLQRS HOD SDVVDJHPG R' LD, QWHUQDFLRQDO GH
6ROLGDULHGDGHDR3RYR3DOHVWLQR6ROLFLWDDLQGLFDomRGRRUDGRUGHVVD&DVDQDVROHQLGDGH


&1

$ 'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'
&1

&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'
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Nº do
Ofício

Destinatário


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'
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Assunto
&RPXQLFDTXHHVWiFRQYRFDGDVHVVmRFRQMXQWDGR&RQJUHVVR1DFLRQDODUHDO L]DUVHGLD SULPHLUR GH
GH]HPEURGRFRUUHQWHTXLQWDIHLUDjV GR]H KRUDVQR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVGHVWLQDGD
jDSUHFLDomRGDVVHJXLQWHVPDWpULDV3URMHWRVGH/HLGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRV
HGH
&RPXQLFDTX HS DUD RV ILQVGRGL VSRVWRQR  DUWGD 5HVROXomR Q GH &1I RL HQFDPLQKDGR j
([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5 HS~EOLFDR 3URMHWRGH/HLG H&RQYHUVmRQ GH  0HGLGD
3URYLVyULD Q GH   DSURYDGRSHOR6 HQDGR) HGHUDOFRP HPHQGDVG HUH GDomRHP VHVVmR
UHDOL]DGD QRGL D  GHQ RYHPEUR GR FRUUHQWH DQR TXH³ ,QVWLWXLR5 HJLPH( VSHFLDOG H5 HLQWHJUDomR GH
9DORUHV7ULEXWiULRVSDUDDV(PSUHVDV([SRUWDGRUDV 5HLQWHJUD GLVS}HVREUHDUHGXomRGR,PSRVWRVREUH
3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV ,3, jLQG~VWULDDXWRPRWLYDDOWHUDDLQFLGrQFLDGDVFRQWULEXLo}HVSUHYLGHQFLiULDV
GHYLGDVSHODVHPSUHVDVTXHPHQFLRQDDOWHUDDV/HLVQ GH GH VHWHPEURGHQ 
GHGHGH]HPEURGHQGHGHQRYHPEURGHQGHGHDEULOGHQ
GHGHMXOKRGHQGHGHGH]HPEURGHQGHGHMXQKRGH
QGHGHMDQHLURGHQGHGHMXOKRGHHD0HGLGD3URYLVyULDQ
GHDJRVWRGHUHYRJDRDUWGD/HLQGHGHRXWXEURGHHRDUWGR'HFUHWR
/HLQGHGHGH]HPEURGHQRVWHUPRVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
&RPXQLFDTX HS DUD RV ILQVGRGL VSRVWRQR  DUWGD 5HVROXomR Q GH &1I RL HQFDPLQKDGR j
([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5 HS~EOLFDR 3URMHWRGH/HLG H&RQYHUVmRQ GH  0HGLGD
3URYLVyULDQ G H  D SURYDGRSHO R6 HQDGR) HGHUDO FRP HPHQGDG HU HGDomR HPV HVVmR
UHDOL]DGDQ RGL D G HQ RYHPEURGRF RUUHQWH DQRTX H³' LVS}HV REUH R) XQGR GH )LQDQFLDPHQWR j
([SRUWDomR ))(; DOWHUDRDUWGD/HLQGHGHQRYHPEURGHHDV/HLVQVGH
GH PDLRGHGHGHRXWXEURGHGHGHGH ]HPEURGHH GH
GHGH]HPEURGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2 ItFLRQ GH GR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR0LVWDGH
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRVROLFLWDQGRDDOWHUDomRGRVSUD]RVGHWUDPLWDomRGR3URMHWR
GH/HLQGH&1TXH³(VWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH
´$PDWpULDHVWiSXEOLFDGDQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRYHPEURGRFRUUHQWHDQR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2 ItFLRQ GH GR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR0LVWDGH
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRVROLFLWDQGRDDOWHUDomRGRVSUD]RVGHWUDPLWDomRGR3URMHWR
GH/HLQGH&1TXH³,QVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR´$PDWpULD
HVWiSXEOLFDGDQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRYHPEURGRFRUUHQWHDQR
&RPXQLFDTXHD 6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5 HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6 HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQ 
GH&1 QQDRULJHP QDTXDOFRPXQLFDKDYHUYHWDGRLQWHJUDOPHQWHR 3URMHWRGH/HLGR
6HQDGR Q  GH  Q GH Q HVVD &DVD T XH³5 HDEUHR S UD]R SDUDU HTXHULPHQWR GH
UHWRUQRDRVHUY LoR GH TXH WUDWDRDUWGD/HLQ  GH  GHPDLRGH TX H µGLVS}H VREUH D
FRQFHVVmRGHDQLVWLDQDVFRQGLo}HVTXHPHQFLRQD¶HGi RXWUDVSURYLGrQFLDV´1RVWHUPRVGRDUWGR
5HJLPHQWR&RPXPVROLFLWDDLQGLFDomRGH WUrV 6HQKRUHV'HSXWDGRVHQRVWHUPRVGD5HVROXomRQ
GH &1 DLQ GLFDomR GHP DLV XP' HSXWDGRS DUDL QWHJUDU D& RPLVVmR0L VWDD VHUL QFXPELGD GH
UHODWDURYHWR
&RPXQLFDTXHD 6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5 HS~EOLFDHQFDPLQKRXDR6 HQDGR)HGHUDOD0HQVDJHPQ 
GH&1 QQDRULJHP QDTXDOFRPXQLFDKDYHUYHWDGRSDUFLDOPHQWHR3URMHWRGH/HLGD
&kPDUDQGH±&RPSOHPHQWDU 3/3QGH±&RPSOHPHQWDUQHVVD&DVD TXH³$OWHUD
GLVSRVLWLYRVG D/ HL& RPSOHPHQWDU Q G H GH GH] HPEURG H  HGi RXWUDVS URYLGrQFLDV´1 RV
WHUPRVG RDU W GR5 HJLPHQWR& RPXPV ROLFLWD DLQ GLFDomRG H WUrV 6 HQKRUHV 'HSXWDGRV HQ RV
WHUPRV GD5 HVROXomRQ  GH &1DL QGLFDomRG HPDL VXP' HSXWDGR SDUDL QWHJUDUD& RPLVVmR
0LVWDDVHULQFXPELGDGHUHODWDURYHWR
&RPXQLFDT XHU HFHEHXG D( [FHOHQWtVVLPD6 HQKRUD3 UHVLGHQWH GD5 HS~EOLFDD 0H QVDJHPQ  G H
&1 QGHQDRULJHP HQFDPLQKDQGRR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDV
UHIHUHQWH DRT XLQWRE LPHVWUH GH $ PDW pULD HVWiS XEOLFDGD QR' LiULR GR6 HQDGR) HGHUDOG H G H
QRYHPEURGRFRUUHQWHDQRHYDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
&RPXQLFD TXH D6 HQKRUD 3UHVLGHQWHGD  5HS~EOLFDD GRWRX QRGL D GHQRY HPEURGH   D 0HGLGD
3URYLVyULDQGHTXH³$OWHUDD /HLQGHGHVHWHPEURGHTXHGLVS}HVREUHR
GLUHFLRQDPHQWR GHGH SyVLWRV jY LVWDF DSWDGRV SHODVLQ VWLWXLo}HVIL QDQFHLUDVS DUDR SHUDo}HV GH FUpGLWR
GHVWLQDGDVjSRSXODomRGHEDL[DUHQGDHDPLFURHPSUHHQGHGRUHVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´1RVWHUPRV
GRGLVSRVWRQRV H GRDUW GD5HVROXomRQG H&1ILFDFRQVWLWXtGDD& RPLVVmR
0LVWDLQFXPELGDGHHPLWLUSDUHFHUVREUHDPDWpULDHHVWDEHOHFLGRRFDOHQGiULRSDUDDVXDWUDPLWDomROLGD
HP6HVVmRGR6HQDGR)HGHUDOUHDOL]DGDQRGLD
&RPXQLFD TXH D6 HQKRUD 3UHVLGHQWHGD  5HS~EOLFDD GRWRX QRGL D GHQRY HPEURGH   D 0HGLGD
3URYLVyULDQ  GH  TX H³5H GX] D]H UR DVD OtTXRWDVG D&RQ WULEXLomR SDUDR3, 63$6(3GD
&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO±&2),16GD&RQWULEXLomRSDUDR3,63$6(3±
,PSRUWDomRH GD&2),16±,PSRUW DomRLQFLGHQWHVVREUHD LPSRUWDomRH DUHFHLWDGHYHQGDQRPHUFDGR
LQWHUQRGRVSURGXWRVTXHPHQFLRQD´1RVWHUPRVGRGLVSRVWRQRV H GRDUWGD5HVROXomR 
Q GH &1ILFD FRQVWLWXtGDD& RPLVVmR0L VWDL QFXPELGD GHHPLWLU SDUHFHU VREUHDPD WpULDH 
HVWDEHOHFLGR RF DOHQGiULR SDUD DV XDW UDPLWDomROL GDHP6 HVVmR GR 6HQDGR) HGHUDO UHDOL]DGD QRGL D

&RPXQLFDTXHHVWiFDQFHODGDVHVVmRFRQMXQWDGR&RQJUHVVR1DFLRQDOFRQYRFDGDSDUDRGLD  YLQWHH
WUrV GHQRYHPEURGRFRUUHQWHTXDUWDIHLUDjV GR]H KRUDVQR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
GHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDVVHJXLQWHVPDWpULDV3URMHWRVGH/HLGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRV
HGH
&RPXQLFDTXHHVWiFRQYRFDGDVHVVmRFRQMXQWDGR&RQJUHVVR1DFLRQDODUHDOL]DUVHGLD YLQWHHWUrV 
GH QRYHPEUR GRFRU UHQWHT XDUWDIHLUD jV  GR]H K RUDVQ R3 OHQiULR GD& kPDUDGR V' HSXWDGRV
GHVWLQDGDjDSUHFLDomRGDVVHJXLQWHVPDWpULDV3URMHWRVGH/HLGR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRV
HGH

582
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NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

Nº do
Ofício

Destinatário

Assunto


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'


&1

'HS0DUFR0DLD±
3UHVLGHQWHGD&'

&RPXQLFDTX HS DUD RV ILQVGRGL VSRVWRQR  DUWGD 5HVROXomR Q GH &1I RL HQFDPLQKDGR j
([FHOHQWtVVLPD6HQKRUD3UHVLGHQWHGD5 HS~EOLFDR 3URMHWRGH/HLG H&RQYHUVmRQ GH  0HGLGD
3URYLVyULDQ G H  D SURYDGRSHO R6 HQDGR) HGHUDO FRP HPHQGDG HU HGDomR HPV HVVmR
UHDOL]DGDQRGLDGHQRYHPEURGRFRUUHQWHDQRTXH³$XWRUL]DR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSDUDILQV
GHSR OtWLFDPR QHWiULDHFDPE LDODHVW DEHOHFHUFR QGLo}HVH VSHFtILFDVSD UDQ HJRFLDomRGHF RQWUDWRV
GHULYDWLYRVDOWHUDRVDUWVH GD/HL QGH GHGH]HPEURGHR LQFLVR,9GRDU W GR
'HFUHWR/HLQGHGHDEULOGHRVDUWVHGD/HLQGHGHMXQKRGH
HD/HLQGHGHDJRVWRGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
(QFDPLQKDFySLDDXWrQWLFDGR2ItFLRQ*6$357GD6HQDGRUDÆQJHOD3RUWHODDUHVSHLWRGRV
3URMHWRVGH' HFUHWRV/HJLVODWLYRVQV GHHGHTXHVHHQFRQWUDPQD& kPDUDGRV
'HSXWDGRV
&RPXQLFDT XH HVWD3 UHVLGrQFLDU HFHEHXG R6 XSUHPR7 ULEXQDO) HGHUDOR2 ItFLRQ GH Q D
RULJHPTXHLQIRUPDRG HIHULPHQWRGHPH GLGDFDXWHODUSDUDUHVWULQJLUDDSOLFDELOLGDGHGRSUHFHLWRFRQWLGR
QRDUWGD/ HLQ GHFRPU HGDomRTXHOKHIRLD WULEXtGDSHOD/HLQ GHDRV
VHUYLGRUHVDWLYRVHLQDWLYRVEHPFRPRDRVSHQVLRQLVWDVGD8QLmR2H[SHGLHQWHIRLMXQWDGRDRSURFHVVDGR
GR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGHHHPFySLDDRGR3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmRQGH

&RPXQLFD TXHH VWD3 UHVLGrQFLD UHFHEHXG R( [FHOHQWtVVLPR6 HQKRU3 URFXUDGRU*HUDOGD5 HS~EOLFD R
2)Ë&,23*5*$%1GHQDRULJHPHQFDPLQKDQGRSDUHFHUGHPpULWRGR&RQVHOKR1DFLRQDO
GR0LQLVWpULR3~EOLFR &103 IDYRUiYHOjVROL FLWDomRGHFUpGLWRVXSOHPHQWDUSDUDR0L QLVWpULR3~EOLFRGR
7UDEDOKR 03 7  FRQVWDQWH GR3 URMHWRG H/ HL GR& RQJUHVVR1 DFLRQDOQ   GH T XH³$ EUH DRV
2UoDPHQWRV)LVFDOHGD6HJXULGDGH6RFLDOGD8QLmRHPIDYRUGR6HQDGR)HGHUDOGR7ULEXQDOGH&RQWDV
GD8QLmRGD-XVWLoD)HGHUDOGRV0LQLVWpULRVGD3UHYLGrQFLD6RFLDOHGD'HIHVDGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD
8QLmRHGH7UDQVIHUrQFLDVD(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDOH0XQLFtSLRVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH
5SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´2UHIHULGR2ItFLR
SXEOLFDGRQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRYHPEURGRFRUUHQWHDQRVHUiMXQWDGRDRSURFHVVDGR
GR3URMHWRGH/HLQGH&1HHQFDPLQKDGRj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH
)LVFDOL]DomR
(QFDPLQKD QRVW HUPRVG R  GRDUW  G D& RQVWLWXLomR) HGHUDO FRPDU HGDomR GDGD SHOD( PHQGD
&RQVWLWXFLRQDOQ  RS URFHVVDGR GD0HG LGD3 URYLVyULD Q G H  TXH³$ EUHF UpGLWR
H[WUDRUGLQiULR HPIDY RUGR 0LQL VWpULR GD( GXFDomRQ RY DORU GH5  SD UDRI LPT XH
HVSHFLILFD´& RPXQLFDD LQGDT XHj0HGLG DIRU DPRIHU HFLGDV G XDV HP HQGDVHD & RPLVVmR0LVW D
UHIHULGDQRFDSXWGRDUWGD5HVROXomRQGH&1QmRVHLQVWDORX
&RPXQLFDT XH HVWD3 UHVLGrQFLD UHFHEHXR$ YLVR Q 6HVHV7&83OHQiULR GH QD R ULJHP GR
6HQKRU3 UHVLGHQWHGR7 ULEXQDOG H& RQWDVGD8 QLmRHQ FDPLQKDQGRFySL DGR$ FyUGmRUH IHUHQWHD R
SURFHVVRQ7&DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDP2$YLVRYDLj
&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH) LVFDOL]DomRDILP GHVHUMXQWDGRDRSURFHVVDGRGR
3URMHWR GH /HLQ  GH &1TX H³( VWLPD DU HFHLWDHI L[DDG HVSHVD GD8 QLmRSDU D RH[ HUFtFLR
ILQDQFHLURGH´
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2 ItFLRQ GH GR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR0LVWDGH
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRVROLFLWDQGRDDOWHUDomRGRVSUD]RVGHWUDPLWDomRGR3URMHWR
GH/HLQGH&1TXH³,QVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR´$PDWpULD
HVWiSXEOLFDGDQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRYHPEURGRFRUUHQWHDQR
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2 ItFLRQ GH GR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR0LVWDGH
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRVROLFLWDQGRDDOWHUDomRGRVSUD]RVGHWUDPLWDomRGR3URMHWR
GH/HLQGH&1TXH³(VWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH
´$PDWpULDHVWiSXEOLFDGDQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRYHPEURGRFRUUHQWHDQR
&RPXQLFD TXHH VWD3 UHVLGrQFLDU HFHEHXR$ YLVRQ GH &1 Q %&%QDRUL JHP 
HQFDPLQKDQGRDR&RQJUHVVR1DFLRQDODV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGR%DQFR&HQWUDOUHIHUHQWHVDR
WULPHVWUHGH$PDWpULDHVWiSXEOLFDGDQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRYHPEURGRFRUUHQWH
DQR HY DLj& RPLVVmR0LV WDG H3 ODQRV2 UoDPHQWRV3 ~EOLFRVH )LVFDOL]DomR( QFDPLQKDD LQGD R
FDOHQGiULRSDUDDWUDPLWDomRGDPDWpULD
&RPXQLFD TXHH VWD3 UHVLGrQFLDU HFHEHXR2 ItFLRQ GH &1 Q %1'(6 *3QD
RULJHP HQFDPLQKDQGRDR&RQJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULR*HUHQFLDO7ULPHVWUDOGR%1'(6UHIHUHQWHDR
WHUFHLURWULPHVWUHGH $PDWpULDHVWiSXEOLFDGDQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRY HPEURGR
FRUUHQWHDQRHYDLj&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR(QFDPLQKDDLQGDR
FDOHQGiULRSDUDDWUDPLWDomRGDPDWpULD
&RPXQLFDTXHHVWD3UHVLGrQFLDUHFHEHXR2 ItFLRQ GH GR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR0LVWDGH
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRVROLFLWDQGRDDOWHUDomRGRVSUD]RVGHWUDPLWDomRGR3URMHWR
GH/HLQGH&1TXH³,QVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR´$PDWpULD
HVWiSXEOLFDGDQR'LiULRGR6HQDGR)HGHUDOGHGHQRYHPEURGRFRUUHQWHDQR
&RPXQLFDTXHD6 HQKRUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDDGRWRXQRGLDGHRXW XEURGHHSX EOLFRXQR
GLDGRPHVPRPrV HDQRD0 HGLGD3URYLVyULDQGHTXH³$EUHFUpGLWRH[WUDRUGLQiULRHP
IDYRUGR0 LQLVWpULRG D( GXFDomR QRY DORUG H5  S DUDR ILPT XHH VSHFLILFD´$ PD WpULD
VHUiSXEOLFDGDHPDYXOVRVHHQFDPLQKDGDQRVWHUPRVGRGRDUWGD5HVROXomRQGH&1
j&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRRQGHSRGHUiUHFHEHUHPHQGDV
&RPXQLFDT XHH VWD3 UHVLGrQFLDU HFHEHX R$ YLVR Q *37&8G H Q D RULJHPGR 6 HQKRU
3UHVLGHQWHG R7 &8HQF DPLQKDQGR DR& RQJUHVVR1 DFLRQDOF ySLDGR$ FyUGmR Q 7&8
3OHQiULRUHIHUHQWHDROHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDHPREUDVTXHPHQFLRQD$PDWpULDSXEOLFDGDQR'6)GH
YDLDRH[DPHGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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%±&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH
)LVFDOL]DomR±&02


Resenha
D



5HXQL}HV5HDOL]DGDV
Tipo de reunião







,QVWDODomR ,167



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(;



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



Total

14

&RPLWrV3HUPDQHQWHV&ROHJLDGRVH*UXSRGH7UDEDOKR
Nomes

Reuniões

Relatórios

&RPLWrGH$ YDOLDomR) LVFDOL]DomRH& RQWUROHGD( [HFXomR2 UoDPHQWiULD
&),6 





&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





&RPLWrG H$ YDOLDomRG DV ,QIRUPDo}HV VREUH2 EUDV H6 HUYLoRV FRP
,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGH*UDYHV &2, 





&RPLWrGH([DPHGD$GPLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV &$( 





&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&02 &5/3 





&ROHJLDGRGH&RRUGHQDGRUHVGH%DQFDGDV(VWDGXDLV &&%( 





*UXSRG H7 UDEDOKRS DUDDY DOLDU GLYHUVRVSU RFHGLPHQWRV GR SURFHVVR
RUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&02HVXJHULUPHGLGDVGHDSHUIHLoRDPHQWR





*UXSRGH7 UDEDOKR±*
3DUDROtPSLFRVGH





13

-

TOTAL



Quantidade

7& RSDG H H -RJ RV2 OtPSLFRVH 

584
46

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

3URSRVLo}HVHP7UDPLWDomR
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Encaminhadas ao CN sem apreciação

Recebidas

Apreciadas Retiradas

Projetos de Lei CN (PLN)
&UpGLWR6XSOHPHQWDUH(VSHFLDO

12

3/1 $UWGD 3/18UJrQFLD 03 7pUPLQRSUD]R
5HVQ&1 3OHQiULR&1
UHJLPHQWDO

28













x7H[WR 2ULJLQDO



10









x6XEVWLWXWLYR













/'2$OWHUDomR













/2$$OWHUDomR













33$5HYLVmR±$OWHUDomR













Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

1

1









x7H[WR 2ULJLQDO













x 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR













x 3HUGDGH9LJrQFLD 'HFUHWR/HJLVODWLYR 





























Avisos CN (AVN)

1

2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8



x 3HOD([FOXVmRQR$QH[R9,GD/2$





x 3HOD,QFOXVmRQR$QH[R9,GD/2$












































3UHVWDomRGH&RQWDV













3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV













x 3HOD$OWHUDomRQR$QH[R9,GD/2$
x$UTXLYDPHQWR

Mensagens CN (MCN)

1









3UHVWDomRGH&RQWDV













5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV













Ofícios CN (OFN)

1











3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)











Proposições SF











Requerimentos CMO (RCMO)
Emendas

11.684

143

439

2

11.688

155

467

3

Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)
Redação Final (art. 51 Regimento Comum)
TOTAL




NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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47


Resenha Consolidada
D



5HXQL}HV5HDOL]DGDV


Tipo de reunião





,QVWDODomR ,167



2UGLQiULDV 525 



([WUDRUGLQiULDV 5(;



$XGLrQFLDV3~EOLFDV 5$3



&RQMXQWDVGH$XGLrQFLD3~EOLFD 5&$3



6HPLQiULRV5HJLRQDLV 65(* 



Total

54

&RPLWrV3HUPDQHQWHV&ROHJLDGRVH*UXSRGH7UDEDOKR
Nomes

Reuniões

Relatórios

&RPLWrGH$ YDOLDomR) LVFDOL]DomRH& RQWUROHGD( [HFXomR2 UoDPHQWiULD
&),6 









&RPLWrG H$ YDOLDomRG DV ,QIRUPDo}HV VREUH2 EUDV H6 HUYLoRV FRP
,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGH*UDYHV &2, 





&RPLWrGH([DPHGD$GPLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV &$( 





&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD
&02 &5/3 





&ROHJLDGRGH&RRUGHQDGRUHVGH%DQFDGDV(VWDGXDLV &&%( 

&RPLWrGH$YDOLDomRGD5HFHLWD &$5 





*UXSRG H7 UDEDOKRS DUDDY DOLDU GLYHUVRVSU RFHGLPHQWRV GR SURFHVVR
RUoDPHQWiULRQRkPELWRGD&02HVXJHULUPHGLGDVGHDSHUIHLoRDPHQWR





*UXSRGH7 UDEDOKR±*
3DUDROtPSLFRVGH





48

01

TOTAL






Quantidade

7& RSDG H H -RJ RV2 OtPSLFRVH 

586
48

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2


NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

3URSRVLo}HV$SUHFLDGDV
Tramitação encerrada na CMO
Proposições

Recebidas

Encaminhadas ao CN sem apreciação
Apreciadas Retiradas 3/1$UWGD 3/18UJrQFLD 03 7pUPLQRSUD]R
5HVQ&13OHQiULR&1

Projetos de Lei CN (PLN)
&UpGLWR6XSOHPHQWDUH(VSHFLDO

57

25

28

2

UHJLPHQWDO











x7H[WR 2ULJLQDO














x6XEVWLWXWLYR













/'2$OWHUDomR













/2$$OWHUDomR













33$5HYLVmR±$OWHUDomR













Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário

7









1


x7H[WR 2ULJLQDO











x 3URMHWRGH/HLGH&RQYHUVmR













x 3HUGDGH9LJrQFLD 'HFUHWR/HJLVODWLYR 













Avisos CN (AVN)

66

32









2EUDVH6HUYLoRVFRP,QGtFLRVGH,UUHJXODULGDGHV
*UDYHVDSRQWDGRVSHOR7&8



































x 3HOD([FOXVmRQR$QH[R9,GD/2$
x 3HOD,QFOXVmRQR$QH[R9,GD/2$

























3UHVWDomRGH&RQWDV













3DUHFHU3UpYLRGR*RYHUQR)HGHUDO













2XWUDV0DWpULDV













Mensagens CN (MCN e MSG)

53

12









x 3HOD$OWHUDomRQR$QH[R9,GD/2$
x$UTXLYDPHQWR

3UHVWDomRGH&RQWDV













5HODWyULRGH$YDOLDomRGR33$













2XWUDV0DWpULDV













Ofícios CN (OFN)

124

42









3UHVWDomRGH&RQWDV













2XWUDV0DWpULDV













Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)

2











Proposições SF

4











Requerimentos CMO (RCMO)

33

16

6

15.834

3.468

12

439

154

75

Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN)

2

2

Redação Final (art. 51 Regimento Comum)

1

1

16.183

3.598

18

467

156

82

Emendas

TOTAL






NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 587
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Resultados das Reuniões
D




Reunião realizada em 1º de Novembro de 2011 (Extraordinária)

10ª Reunião Extraordinária
convocada para 1º/11/2011, às 10 horas
(Iniciada às 10h39min e suspensa às 12h08min)
(Reiniciada às 12h17min e encerrada às 12h47min)
Pautas nºs 26 e 27/2011

ABERTURA


2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHO R9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU  &\UR0LUDQG D 36'%*2 QR H[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLD 
FRQIRUPHGLVS}HRcaput do art. 14 da Resolução n° 1/2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, H
ORJRDSyVR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3% DVVXPLXDGLUHomRGRVWUDEDOKRV
$SUHFLDomRGDV$WDVGDVVHJXLQWHV5HXQL}HV
5HXQLmRGH$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDQRGLD
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVHH
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVH
5HVXOWDGRSRUFRQVHQVRIRLGLVSHQVDGDDOHLWXUDGDV$WDVTXHHPYRWDomRIRUDPaprovadasSRUXQDQLPLGDGH

AVISO
23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHQRGLD7 de novembro, segunda-feira, DWHQGHUiHPFRQMXQWRFRPR5 HODWRU*HUDOGR3URMHWRGH
/HL2UoDPHQWiULDSDUD 'HSXWDGR$UOLQGR& KLQDJOLD 3763 RVFRRUGHQDGRUHVQDFLRQDLVGHPRYLP HQWRVVRFLDLVGR-XGLFLiULR 
GD6D~GHHGR0LQLVWpULR3~EOLFReQHFHVViULR DJHQGDUHVVDDXGL rQFLDDWUDYpV GHH[SHGLHQWHD VHUHQFDPLQKDGRj6HFUHWDULDGD
&RPLVVmRDWpRGLD


ORDEM DO DIA
23UHVLGHQWHDRDEULUD2UG HPGR'LDDYLVRXTXHKDYLDDFRUGRDSHQDVSDUDDDSU HFLDomRGRLWHPGD3DXWDQ
5HODWyULR3UHOLPLQDUFRP(PHQG DVDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 29/2011-CN 3/33$  (VFODUHFHXDLQGDTXH RLWHP
GDPHVPDSD XWD5HODWy ULR3UHOLPLQDUFRP(PHQGDVDSUH VHQWDGRDR Projeto de Lei nº28/2011-CN 3/2$ WHYHV XD
DSUHFLDomRDGLDGDSDUDRGLDGHQRYHPEUR

REQUERIMENTO PARA INVERSÃO DE PAUTA
5HTXHULPHQWRSDUDLQYHUVmRGHSDXWDFRPRREMHWLYRGHDSUHFLDUFRPRSULPHLURLWHPGD2UGHPGR'LDRRelatório Preliminar com
EmendasDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 29/2011-CNTXH³,QVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR´ LWHP
GD3DXWDQ 
$XWRU6HQDGRU6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

Pauta nº 27/2011
2 - $SUHFLDomRGRRelatório Preliminar com EmendasDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 29/2011-CNTXH³,QVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDO
GD8QLmRSDUDRSHUtRGR´
5HODWRU6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVQRVWHUPRVDSUHVHQWDGRVSHOR5HODWRUSHODDSURYDomRSDUFLDO
GDVHPHQGDVQVHHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGR 25HODWRUDSUHVHQWRXR5HODWyULR)RLDEHUWDHHQFHUUDGDDGLVFXVVmREHPFRPRRSU D]RSDUDDSUHVHQWDomRGH
GHVWDTXHV)RUD PDSUHVHQWDGRV GHVWDTXHV(PYRWDo mRR 5HODWyULR3UHOLPLQDUFRP(PHQGDVIRL
aprovadoSRU 
XQDQLPLGDGHUHVVDOYDGRVRVGHVWDTXHV

APRECIAÇÃO DOS 10 DESTAQUES APRESENTADOS:
1) Proposta do Presidente para votação dos destaques em globo, por tipo de voto do Relator:
5HVXOWDGRaprovadaSRUXQDQLPLGDGH
2) Destaque com voto do Relator pela APROVAÇÃO PARCIAL: 
'HVWDTXHGR'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGRj(PHQGDGHVXDDXWRULD
5HVXOWDGRHPYRWDomRRGHVWDTXHIRLaprovadoSRUXQDQLPLGDGH
3) Destaques com voto do Relator pela REJEIÇÃO: 
'HVWDTXHGR'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGRj(PHQGDGHVXDDXWRULD
'HVWDTXHGR'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGRj(PHQGDGHVXDDXWRULD
'HVWDTXHGR'HSXWDGR$OH[&DQ]LDQLj(PHQGDGR'HSXWDGR5RQDOGR1RJXHLUD

588
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

'HVWDTXHGR'HSXWDGR$OH[&DQ]LDQLj(PHQGDGR'HSXWDGR5RQDOGR1RJXHLUD
5HVXOWDGRHPYRWDomRHPJORERRVGHVWDTXHVIRUDPrejeitadosQDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV1mRIRUDPDSUHFLDGR
QDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}HR§ 1º do art. 43 do Regimento Comum
4) Destaques RETIRADOS pelos autores:
'HVWDTXHGR'HSXWDGR-RmR'DGRj(PHQGDGHVXDDXWRULD
5HVXOWDGRretiradoSHORDXWRU

'HVWDTXHGR'HSXWDGR-RmR'DGRj(PHQGDGHVXDDXWRULD
5HVXOWDGRretiradoSHORDXWRU

'HVWDTXHGR'HSXWDGRÆQJHOR$JQROLQj(PHQGDGHVXDDXWRULD
5HVXOWDGRretiradoSHORDXWRU

'HVWDTXHGR'HSXWDGRÆQJHOR$JQROLQj(PHQGDGHVXDDXWRULD
5HVXOWDGRretiradoSHORDXWRU

'HVWDTXHGR'HSXWDGR-RmR'DGRSHODVXSUHVVmRGRVXELWHP
5HVXOWDGRretiradoSHORDXWRU

$SyVDDSURYDomRGR5HODWyULR R3UHV LGHQWHLQIRUPRXTXHVXE PHWHUiDR3UHVL GHQWHGR6HQDG R)HGHUDODOWHUD omRGR 
&URQRJUDPDGHWUDPLWDomRGRProjeto de Lei nº 29/2011-CNVXJHULQGRDVVHJXLQWHVGDWDV

$SUHVHQWDomRGH(PHQGDVDR352-(72'(/(,GHD
3XEOLFDomRHGLVWULEXLomRGHDYXOVRVGDV(PHQGDVDWp
$SUHVHQWDomRSXEOLFDomRGLVWULEXLomRHYRWDomRGR5HODWyULRDWp
(QFDPLQKDPHQWRGR3DUHFHUGD&02j0HVDGR&1DWp
(PYLUWXGHGDL QH[LVWrQFLDGH DFRUGRGR &ROH JLDGRGH5 HSUHVHQWDQWHVGDV /LGHUDQoDV3DUWL GiULDVFRPDVVHQWRQD 
&RPLVVmRSDUDGHOLEHUDomRGDVGHPDLVPDWpUL DVFRQVWDQWHVGDV 3DXWDVQVH R3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHHQFHUUD ULDRV
WUDEDOKRVHdeixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV

Pauta nº 26/2011

1 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR  Projeto de Lei nº 5/2011-CNTXH ³$EUH DR 2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRH PIDYR UGR 0LQLVWpULRG DV
&RPXQLFDo}HVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORU GH5  YLQWHHTXDWURPLOK}HV WUH]HQWRVHVHWHQWDHVHLVPLOUHDLV  SDUD
UHIRUoRGHGRWDomRFRQVWDQWHGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU6HQDGRU(GXDUGR%UDJD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD
2 - 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 7/2011-CNTX H ³$EUHD R 2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRU G RV0LQLVWpULRVGD
)D]HQGDGR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&R PpUFLR([WHULRUHG R7XULVPRFUpGLW RVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH 5 
GH]HQRYHPLOK}HVGX]HQWRVHRLW HQWDHFLQFRPLOWUH]HQWRVHTXDUHQWD HVHLVU HDLV SDUD UHIRUoRGHGRWDo}HV FRQVWDQWHVGD/ HL
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR*RQ]DJD3DWULRWD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3U RMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVDD HH
SHODUHMHLomRGDVGHPDLV

3 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 8/2011-CNTX H³$EUHDR2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGR 
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH *HVWmRFUpGLWRVXSOH PHQWDUQ RYDOR U GH5  QRYHQW DP LOK}HVQRYHFHQWRVHRLWHQWDPLO 
UHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR5REHUWR%ULWWR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
4 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 12/2011-CNTX H³$EUH DR2UoD PHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRG D
$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWRFUpGLWRVXS OHPHQWDUQRYDORUGH5  GRLVPLOK}HVWUH]HQWRVHWU LQWDHTXDW URPLO
TXDWURFHQWRVHYLQWHHVHWHUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5 –5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 14/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD FUpGLWRVXSOHPHQWDU
QRYDORUWRWDOGH5  TXDWURFHQWRVHTXDUHQWDHFLQ FRPLOK}HVVHLVFHQWRVHTXDUHQW DHWUrVPLOHFH QWRHFLQTXH QWDH
VHLVUHDLV HP  IDYRUGHHPSUH VDVHVWDWDLV H UHGX]R2UoDPH QWRGH,QYHVWLP HQWRGHHPSUHV DVHVWDWDLVQRYDORUJOREDOGH 5
 FHQWRHVHWHQWD HQRYHPLOK}HV VHWHFHQWRVHGH]HQRYHPLOHTXDW URFHQWRVHTXDUHQWDHVHWHUH DLV SDUDRVILQV TXH
HVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU$FLU*XUJDF]
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
6 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 15/2011-CNTXH ³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD 
-XVWLoDHGD'HIHVDFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 GH]HVVHLVPLOK}HVHTXLQKHQWRVPLOUHDLV SDUDRVILQVTXH
HVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
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9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

7 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 19/2011-CNTX H³$EUH DR2UoD PHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRG D
$JULFXOWXUD3HFXiULDH$ EDVWHFLPHQWRH GH 2SHUDo}HV2ILFLDLV GH&U pGLWRFUpGL WRHVSHFLDOQRY DORUJOREDOGH 5  
WUH]HQWRVPLOK}HVGHUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGR3U RMHWRFRPLQGLFD omRSHODL QDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQV DHSHODUHMHL omRGDV
GHPDLV
8 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 23/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGH,QYHVWLP HQWRSDUDFUpGLWRVXSOHPHQW DU
QRYDORUWRWDOGH 5  XPELOKmRFHQWRHYLQWH HTXDWURPLOK}HVTXDWURFHQWRVHTXDUHQWDHVHLV PLOHR LWRFHQWRVH 
WULQWDHGRLVUHDLV HPIDYRUGHHPSUHVDVHVWDWDLVSDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR5XEHQV%XHQR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
9 - 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 24/2011-CNTX H³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGRV
7UDQVSRUWHVFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 WUH]HQWRVPLOUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
10 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 26/2011-CNTX H³$EU HDR 2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPI DYRU GR0LQLVWpULRGR V
7UDQVSRUWHVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5 VHWHQWDHXPPLOK}HVVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDHRLWRPLOQRYHFHQWRVH
GH]RLWRUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR$QGUH9DUJDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
11 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 27/2011-CNTXH³$EUHDR2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRGD 
(GXFDomRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5  VHWHQWDHWUrVPLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHWUrVPLOWUH]HQWRVHWU LQWDHWUrV
UHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR:HOLWRQ3UDGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD
12 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CNTXH ³(Q FDPLQKDFySLD GR$FyUGmR  Q GH   7 &8 3OHQiUL R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

13 -Requerimento nº 16/2011-CMO TXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXSR GH7UDEDOKRSDUDSURPRYHURDS ULPRUDPHQWRDRFLFORGDV 
RSHUDo}HVGHU HSDVVHGD&DL[D(FRQ{PLFD) HGHUDOYLVDQGRDHILFiFLDHD  HIHWLYLGDGHGDH[HFXomRGRREMHWRFRQWUDWXDOSHOR

PDQGDWiULRDVVLPFRPRDFHOHULGDGHQDOLEHUDomRILQDQFHLUDGRVFRQWUDWDGRV´
$XWRU'HSXWDGR(IUDLP)LOKR
14 - Requerimento nº 17/2011-CMO TXH ³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UX SRGH7 UDEDOKR SDUDHP FDUiWHUSU HYHQWLYRDFRPSDQKDU H
ILVFDOL]DURSODQ HMDPHQWRD H[H FXomRHR FXPSULPHQWRG RVFRPS URPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVSHO RVyUJm RVHHQWLGD GHVGD 
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPYLVWDVjH[HFXomRGR³3URMHWRGH,QWHJUDomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRPDV%DFLDV+LGURJUiILFDV GR
1RUGHVWH6HWHQWULRQDO´
$XWRUHV'HSXWDGRV'DQLOR)RUWH%HQMDPLQ0DUDQKmRH:HOOLQJWRQ5REHUWR

15 – Requerimento n° 23/2011-CMOTXH³6ROLFLWDVHMD FRQYLGDGRR3UHVLGHQWHGD3H WUREUiV6U-RVp6HUJLR* DEULHOOLGH $]HYHGR
SDUDS UHVWDUHVFODUHFLPHQWRVVREUHRV DSRUWHVI LQDQFHLURVUHIHUH QWHVjFRQVWUXo mRGD 5HILQDULD$EUHX H/LPD  HP5HFLIH± 3( 
GHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRILUPDGRHQWUHD3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

16 – Requerimento n° 24/2011-CMOTXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXSRGH7UDEDOKRMXQWRDR&RPLWrGH$YDOLDomR)LVFDOL]DomRH
&RQWUROHGH ([HFXomR2UoDPH QWiULD &),6G D&RPLVVmR0LVW DGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH)LVFDOL]DomR&0 2S DUD
DFRPSDQKDPHQWRDYDOLDomRH ILVFD OL]DomRG D H[HFXomRItVLFDRUoDPHQWiULDHIL
QDQFHLUDGHDo}HVUHODWLYDVj)HUURYLD
7UDQVQRUGHVWLQD´
$XWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV


17 – Requerimento n° 25/2011-CMOTXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHEDWHU DDWXD OFULVHHFRQ{PLFD 
LQWHUQDFLRQDOHRVUHIOH[RVQD HFRQRPLDQDFLRQDOHQRVRUoDPHQWRVFRPDSUHVHQo DGR([FHOHQWtVVLPR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGR GD
)D]HQGD*XLGR0DQWHJD´
$XWRU6HQDGRU9LWDOGR5rJR
18 – Requerimento n° 26/2011-CMOTXH ³5HTXHUDU HDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHE DWHUDLPSODQWDo mRGR6LVWHPD GH
3RXVRSRU,QVWUX PHQWR&DWHJR ULDFRPDSUH VHQoDGR0LQL VWURGH(VWDGRGD 'HIHVDGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRHGR3UHVLGHQWHGD,QIUDHUR”.(Ministro da Defesa, Senhor CELSO AMORIM; Ministra do Planejamento, Orçamento
e Gestão, Senhora MIRIAM APARECIDA BELCHIOR e o Presidente da Infraero, Senhor GUSTAVO DO VALE)
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
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19 – Requerimento n° 27/2011-CMOTXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGHDXGLrQFLD S~EOLF DFRQMXQWDGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV
2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH )LVFD OL]DomRGD &RPLVVmRGH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD SDUDGL VFXWLURW HPD$JHQGDG RPRYLPHQWRGH 
PXOKHUHVSDUDRSUy[LPRFLFORRUoDPHQWiULR
$XWRUD'HSXWDGD/XFLDQD6DQWRV

20 – Requerimento n° 29/2011-CMOTXH ³5HTXH UDU HDOL]DomRGH$XGLrQFLD3 ~EOLFDSDUDGHE DWHU TXHVW}HVUHODWLYDVj 
6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWUR2HVWH±6XGHFR±DR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH)&2
HDRSURMHWR GHFULDomRGR%DQFRGH'H VHQYROYLPHQWRGR&HQWUR 2HVWHFRP DSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VWDGRGD,QWHJUDom R
1DFLRQDOGR6XSHULQWHQGHQWHGD6XGHFRHGR3UHVLGHQWHGR%DQFRGR%UDVLO6$´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
21 – Requerimento n° 30/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDGHQ~QFLDGR- RUQDO2(VWDGRGH
6mR3DXORFRQWLGDQDPDWpULD³ *RYHUQRSDJDSRUSURMHWRIDQWDVPDSDUDD&RSD ´FRPDSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VW DGRGR(VSRUWH H
GR3UHVLGHQWHGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
22 – Requerimento n° 31/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDDSUHVHQWDomRGR3ODQR%UDVLO6HP0LVpULD
FRPDSUHVHQoDGD0LQLVWUD7HUH]D&DPSHORGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
23 – Requerimento n° 33/2011-CMOTXH³6ROLFLWDGR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGRGH0L QDVH(QH UJLDLQIRUPDo}HVVREUHRVDSRUWHV
ILQDQFHLURVUHIHU HQWHVjFRQVWUXo mRGD5 HILQDULD $EUHXH /LPDH P5HFLIH±3( GHFRUUHQWHVG H FRQWUDWRILUPDG RHQWUH D3HWUyOH R
%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$±3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

24 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGRD R Ofício nº 35/2010-CN TXH³(Q FDPLQKDDR&R QJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULRG H*HVWmRG R)X QGR
&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

25 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 12/2011-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRDUWH
GD/HLQGHR5HODWyULRGH*HVWmRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDR
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

Pauta nº 27/2011
1 - Relatório Preliminar com EmendasDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 28/2011-CNTXH³(VWLPDDUHFHLWDH IL[DD GHVSHVDGD
8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH´
5HODWRU*HUDO'HSXWDGR$UOLQGR&KLQDJOLD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSU RYDomRGR5HODWy ULR3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVQRV WH UPRVDS UHVHQWDGRVSHOR5HODW RU*HUDOS HODD SURYDomR
GDVHPHQGDVQVHDSURYDomRSDUFLDO GDVHPHQGDVQV    
HHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

&RQFOXtGDDDSUHFLDomRGDPDWpULDDFRUGDGDR3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
UHXQLmRRUGLQiULDGLD8 de novembro, terça-feira, às 14h30min
UHXQLmRH[WUDRUGLQiULDGLD 9 de novembro, quarta-feira, às 14h30minH
UHXQLmRH[WUDRUGLQiULDGLD 10 de novembro, quinta-feira, às 10 horas

(FRPXQLFRXDUHDOL]DomRGHUHXQLmRGR&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD&02GLD
GHQ RYHPEURWHUoDIHLUDjV KRUDV QDVDOD GHUHXQLmRGD3UHVLGrQFLDGD&R PLVVmRSDUDWU DWDUVREUHR 5HODWyULR3UHOLPLQDUGR
3URMHWRGH/HLQ&13URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUD.

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH



MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 8 de novembro de 2011 (Ordinária)

22ª Reunião Ordinária
convocada para 8/11/2011, às 14h30min
(Iniciada às 15 horas e encerrada às 15h01min)
Pautas nºs 26, 27-Alterada e 28/2011
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ABERTURA
2VWUDEDOKRVIRU DPDEHUWRVSHOR'HSXWDGR *LOPDU0DFKDGR 37 0* QRH [HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDFRQIRUPHGLVS}HR caput
do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional

(PYLUWXGHGDLQ H[LVWrQFLDGH quorumUHJLPHQWDO SDUDGHOLEHUDom RQDUHSUHV HQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOR3UHVLGHQWHH P
H[HUFtFLRDQXQFLRXTXHHQFHUUDULDRVWUDEDOKRVHdeixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV

$WDGD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRGLD


Pauta nº 26/2011

1 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR  Projeto de Lei nº 5/2011-CNTXH ³$EUH DR 2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRH PIDYR UGR 0LQLVWpULRG DV
&RPXQLFDo}HVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORU GH5  YLQWHHTXDWURPLOK}HV WUH]HQWRVHVHWHQWDHVHLVPLOUHDLV  SDUD
UHIRUoRGHGRWDomRFRQVWDQWHGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU6HQDGRU(GXDUGR%UDJD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD
2 - 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 7/2011-CNTX H ³$EUHD R 2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRU G RV0LQLVWpULRVGD
)D]HQGDGR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&R PpUFLR([WHULRUHG R7XULVPRFUpGLW RVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH 5 
GH]HQRYHPLOK}HVGX]HQWRVHRLW HQWDHFLQFRPLOWUH]HQWRVHTXDUHQWD HVHLVU HDLV SDUD UHIRUoRGHGRWDo}HV FRQVWDQWHVGD/ HL
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR*RQ]DJD3DWULRWD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3U RMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVDD HH
SHODUHMHLomRGDVGHPDLV
3 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 8/2011-CNTX H³$EUHDR2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGR 
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH *HVWmRFUpGLWRVXSOH PHQWDUQ RYDOR U GH5  QRYHQW DP LOK}HVQRYHFHQWRVHRLWHQWDPLO 
UHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR5REHUWR%ULWWR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
4 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 12/2011-CNTX H³$EUH DR2UoD PHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRG D
$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWRFUpGLWRVXS OHPHQWDUQRYDORUGH5  GRLVPLOK}HVWUH]HQWRVHWU LQWDHTXDW URPLO
TXDWURFHQWRVHYLQWHHVHWHUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5 –5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 14/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD FUpGLWRVXSOHPHQWDU
QRYDORUWRWDOGH5  TXDWURFHQWRVHTXDUHQWDHFLQ FRPLOK}HVVHLVFHQWRVHTXDUHQW DHWUrVPLOHFH QWRHFLQTXH QWDH
VHLVUHDLV HP  IDYRUGHHPSUH VDVHVWDWDLV H UHGX]R2UoDPH QWRGH,QYHVWLP HQWRGHHPSUHV DVHVWDWDLVQRYDORUJOREDOGH 5
 FHQWRHVHWHQWD HQRYHPLOK}HV VHWHFHQWRVHGH]HQRYHPLOHTXDW URFHQWRVHTXDUHQWDHVHWHUH DLV SDUDRVILQV TXH
HVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU$FLU*XUJDF]
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
6 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 15/2011-CNTXH ³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD 
-XVWLoDHGD'HIHVDFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 GH]HVVHLVPLOK}HVHTXLQKHQWRVPLOUHDLV SDUDRVILQVTXH
HVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV

7 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 19/2011-CNTX H³$EUH DR2UoD PHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRG D
$JULFXOWXUD3HFXiULDH$ EDVWHFLPHQWRH GH 2SHUDo}HV2ILFLDLV GH&U pGLWRFUpGL WRHVSHFLDOQRY DORUJOREDOGH 5  
WUH]HQWRVPLOK}HVGHUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGR3U RMHWRFRPLQGLFD omRSHODL QDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQV DHSHODUHMHL omRGDV
GHPDLV
8 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 23/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGH,QYHVWLP HQWRSDUDFUpGLWRVXSOHPHQW DU
QRYDORUWRWDOGH 5  XPELOKmRFHQWRHYLQWH HTXDWURPLOK}HVTXDWURFHQWRVHTXDUHQWDHVHLV PLOHR LWRFHQWRVH 
WULQWDHGRLVUHDLV HPIDYRUGHHPSUHVDVHVWDWDLVSDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR5XEHQV%XHQR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
9 - 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 24/2011-CNTX H³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGRV
7UDQVSRUWHVFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 WUH]HQWRVPLOUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
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10 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 26/2011-CNTX H³$EU HDR 2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPI DYRU GR0LQLVWpULRGR V
7UDQVSRUWHVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5 VHWHQWDHXPPLOK}HVVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDHRLWRPLOQRYHFHQWRVH
GH]RLWRUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR$QGUH9DUJDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
11 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 27/2011-CNTXH³$EUHDR2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRGD 
(GXFDomRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5  VHWHQWDHWUrVPLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHWUrVPLOWUH]HQWRVHWU LQWDHWUrV
UHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR:HOLWRQ3UDGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD
12 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CNTXH ³(Q FDPLQKDFySLD GR$FyUGmR  Q GH   7 &8 3OHQiUL R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
13 -Requerimento nº 16/2011-CMO TXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXSR GH7UDEDOKRSDUDSURPRYHURDS ULPRUDPHQWRDRFLFORGDV 
RSHUDo}HVGHU HSDVVHGD&DL[D(FRQ{PLFD) HGHUDOYLVDQGRDHILFiFLDHD  HIHWLYLGDGHGDH[HFXomRGRREMHWRFRQWUDWXDOSHOR

PDQGDWiULRDVVLPFRPRDFHOHULGDGHQDOLEHUDomRILQDQFHLUDGRVFRQWUDWDGRV´
$XWRU'HSXWDGR(IUDLP)LOKR
14 - Requerimento nº 17/2011-CMO TXH ³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UX SRGH7 UDEDOKR SDUDHP FDUiWHUSU HYHQWLYRDFRPSDQKDU H
ILVFDOL]DURSODQ HMDPHQWRD H[H FXomRHR FXPSULPHQWRG RVFRPS URPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVSHO RVyUJm RVHHQWLGD GHVGD 
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPYLVWDVjH[HFXomRGR³3URMHWRGH,QWHJUDomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRPDV%DFLDV+LGURJUiILFDV GR
1RUGHVWH6HWHQWULRQDO´
$XWRUHV'HSXWDGRV'DQLOR)RUWH%HQMDPLQ0DUDQKmRH:HOOLQJWRQ5REHUWR

15 – Requerimento n° 23/2011-CMOTXH³6ROLFLWDVHMD FRQYLGDGRR3UHVLGHQWHGD3H WUREUiV6U-RVp6HUJLR* DEULHOOLGH $]HYHGR
SDUDS UHVWDUHVFODUHFLPHQWRVVREUHRV DSRUWHVI LQDQFHLURVUHIHUH QWHVjFRQVWUXo mRGD 5HILQDULD$EUHX H/LPD  HP5HFLIH± 3( 
GHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRILUPDGRHQWUHD3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR
16 – Requerimento n° 24/2011-CMOTXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXSRGH7UDEDOKRMXQWRDR&RPLWrGH$YDOLDomR)LVFDOL]DomRH
&RQWUROHGH ([HFXomR2UoDPH QWiULD &),6G D&RPLVVmR0LVW DGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH)LVFDOL]DomR&0 2S DUD
DFRPSDQKDPHQWRDYDOLDomRH ILVFD OL]DomRG D H[HFXomRItVLFDRUoDPHQWiULDHIL
QDQFHLUDGHDo}HVUHODWLYDVj)HUURYLD
7UDQVQRUGHVWLQD´
$XWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV
17 – Requerimento n° 25/2011-CMOTXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHEDWHU DDWXD OFULVHHFRQ{PLFD 
LQWHUQDFLRQDOHRVUHIOH[RVQD HFRQRPLDQDFLRQDOHQRVRUoDPHQWRVFRPDSUHVHQo DGR([FHOHQWtVVLPR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGR GD
)D]HQGD*XLGR0DQWHJD´
$XWRU6HQDGRU9LWDOGR5rJR
18 – Requerimento n° 26/2011-CMOTXH ³5HTXHUDU HDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHE DWHUDLPSODQWDo mRGR6LVWHPD GH
3RXVRSRU,QVWUX PHQWR&DWHJR ULDFRPDSUH VHQoDGR0LQL VWURGH(VWDGRGD 'HIHVDGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRHGR3UHVLGHQWHGD,QIUDHUR´ 0LQLVWURGD'HIHVD6HQKRU&(/62$025,00LQLVWUDGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWR
H*HVWmR6HQKRUD0,5,$0$3$5(&,'$%(/&+,25HR3UHVLGHQWHGD,QIUDHUR6HQKRU*867$92'29$/( 
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
19 – Requerimento n° 27/2011-CMOTXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGHDXGLrQFLD S~EOLF DFRQMXQWDGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV
2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH )LVFD OL]DomRGD &RPLVVmRGH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD SDUDGL VFXWLURW HPD$JHQGDG RPRYLPHQWRGH 
PXOKHUHVSDUDRSUy[LPRFLFORRUoDPHQWiULR
$XWRUD'HSXWDGD/XFLDQD6DQWRV

20 – Requerimento n° 29/2011-CMOTXH ³5HTXH UDU HDOL]DomRGH$XGLrQFLD3 ~EOLFDSDUDGHE DWHU TXHVW}HVUHODWLYDVj 
6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWUR2HVWH±6XGHFR±DR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH)&2
HDRSURMHWR GHFULDomRGR%DQFRGH'H VHQYROYLPHQWRGR&HQWUR 2HVWHFRP DSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VWDGRGD,QWHJUDom R
1DFLRQDOGR6XSHULQWHQGHQWHGD6XGHFRHGR3UHVLGHQWHGR%DQFRGR%UDVLO6$´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
21 – Requerimento n° 30/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDGHQ~QFLDGR- RUQDO2(VWDGRGH
6mR3DXORFRQWLGDQDPDWpULD³ *RYHUQRSDJDSRUSURMHWRIDQWDVPDSDUDD&RSD ´FRPDSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VW DGRGR(VSRUWH H
GR3UHVLGHQWHGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
22 – Requerimento n° 31/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDDSUHVHQWDomRGR3ODQR%UDVLO6HP0LVpULD
FRPDSUHVHQoDGD0LQLVWUD7HUH]D&DPSHORGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
23 – Requerimento n° 33/2011-CMOTXH³6ROLFLWDGR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGRGH0L QDVH(QH UJLDLQIRUPDo}HVVREUHRVDSRUWHV
ILQDQFHLURVUHIHU HQWHVjFRQVWUXo mRGD5 HILQDULD $EUHXH /LPDH P5HFLIH±3( GHFRUUHQWHVG H FRQWUDWRILUPDG RHQWUH D3HWUyOH R
%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$±3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR
24 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGRD R Ofício nº 35/2010-CN TXH³(Q FDPLQKDDR&R QJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULRG H*HVWmRG R)X QGR
&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO
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9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

25 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 12/2011-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRDUWH
GD/HLQGHR5HODWyULRGH*HVWmRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDR
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
Pauta nº 27-Alterada/2011
1 - Relatório Preliminar com EmendasDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 28/2011-CNTXH³(VWLPDDUHFHLWDH IL[DD GHVSHVDGD
8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH´
5HODWRU*HUDO'HSXWDGR$UOLQGR&KLQDJOLD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVQRVWH UPRVDSUHVHQWDGRSHOR5HODWRU*HUDOSHODDSURYDomRGDV
HPHQGDVQV H DSURYDomRSDUFLDOGDV HPHQGDVQV       
HHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
2 - Relatório Preliminar com EmendasDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 29/2011-CNTXH³,QVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDOGD8QLmRSD UD
RSHUtRGR´
5HODWRU6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURY DomRGR5HODWyUL R3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVQRV WH UPRVDSUHVHQ WDGRSHOR5HODWR USHODDSURYDom RSDUFLDO 
GDVHPHQGDVQVHHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
- Aprovado por unanimidade na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 1º/11/2011.

Pauta nº 28/2011

1 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRj Mensagem nº 93/2011-CN TXH³( QFDPLQKDQRVWHU PRVGRGR DUWGD /HLQ GH G H
DJRVWRGHR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRTXDUWRELPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGH quorumUHJLPHQ WDOSDUDGHOLEHUDomRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOREVHUYDGR
R
GLVSRVWRno art. 29, § 1º do Regimento ComumR3UHVLGHQWHHPH[HUFtFLRHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFRPXQLFRXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVFRQYRFDGDV
DQWHULRUPHQWH
GLD9 de novembro, quarta-feiraàs 14h30min;H
GLD10 de novembro, quinta-feira, às 10 horas.

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH



MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 9 de novembro de 2011 (Extraordinária)
11ª Reunião Extraordinária
convocada para 9/11/2011, às 14h30min
(Iniciada às 14h47min e suspensa às 15h12min)
Pautas nºs 26, 27-Alterada e 28/2011
ABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3% 

23UHVLGHQWHDYLVRXTXH KDYLDTXyUXPSDUDGHOLEHUDomRQDVGXDV&DVDVGR &RQJUHVVR1DFLRQDO HQWUHWDQWRKDYLDDFRUGR
GR&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRPDVVHQWRQD&RPLVVmR SDUDDDSUHFLDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFRP
(PHQGDVDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 28/2011-CN 3/2$ DSHQDVSDUDDPDQKmGLD

23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHKRX YHXPDFRQVWUXomRGHHQWHQGL PHQWRDUWLFXODGRSHORV' HSXWDGRV-RmR'DGR 3'763  
$GHPLU&DPLOR 3'70* -RmR 0DJDOKmHV 30'%0*  5RJpULR 0DULQKR 36' %51 H3DXOR 3HUHLUDGD6LOYD 3'763 HSH OR
6HQDGRU3DXOR3DLP 3756 D SRLDGRSHOR'HSXWDGR*LOPDU0D FKDGR 370* TXHHODERUDUDP XPWH[WRTXHIRLHQFDPLQKDGRDR 
5HODWRU*HUDOGR 3URMHWRGH/HL 2UoDPHQWiULDSD UD 'HSXWDGR$UOLQGR&KLQ DJOLD 3763 F RPRVXJHVWmRS DUDDOWHUDomRG R
5HODWyULR3UHOLPLQDUDSUHVHQWDGRFRPHPHQGDV2WH[WRHQFDPLQKDGRpWUDQVFULWRDVHJXLU
³)LFDDVVHJXUDGRSDUDRDQRGHJDQKRUHDOSDUDRUHDMXVWHGRVDSRVHQWDGRVHSHQVLRQLVWDVDVHUGHILQLGRHPUHXQL}HV
FRQMXQWDVHQWUHR*RYHUQRDV&HQWUDLV6LQGLFDLVHHQWLGDGHVUHSUHVHQWDWLYDVGRVDSRVHQWDGRV´

¬VKPLQR 3UHVLGHQWHVXVSHQGHXD UHXQLmRH[WUDRUGLQiULDHFRQYRFRX DVXDFRQWLQXDomRSDUDRGLD 10 de novembro,
quinta-feira, às 9h30minQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
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%UDVtOLDGHQRYHPEURGH

MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 10 de novembro de 2011 (Extraordinária)

Continuação da 11ª Reunião Extraordinária
convocada para 10/11/2011, às 9h30min
(Reiniciada às 10h06min e suspensa às 10h16min)
(Reiniciada às 10h59min e suspensa às 13h08min)
(Reiniciada às 13h15min e encerrada às 13h41min)

Pautas nºs 26, 27-Alterada e 28/2011

REABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPUHDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR
$SUHFLDomRGD$WDGDVHJXLQWH5HXQLmR
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRGLD
5HVXOWDGRSRUFRQVHQVRIRLGLVSHQVDGDDOHLWXUDGD$WDTXHHPYRWDomRIRLaprovadaSRUXQDQLPLGDGH

EXPEDIENTE

&RQIRUPHGHFLGLGRQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDEULOGHIRLdispensada leitura dos expedientes.
23UHVLGHQWHGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SHGLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXH
DOLVWDFRPRVH[SHGLHQWHVIRLHQFDPLQKDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVQHVWDGDWD

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) $WDGD5HXQLmRGD%DQFDGD*D~FKDUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLU RGHLQIRUPDQGRTXHR'HSXWDGR3DXOR3LPHQWD 3756 IRL
HOHLWRRQRYR&RRUGHQDGRUGDTXHOD%DQFDGD

2) $WDGD5HXQLmRGD%DQFDGD)HGHUDOGR3DUDQi UHDOL]DGDHPGHPDUoRGHLQIRUPDQGRT XHR'HSXWDGR)HUQDQGR*LDFRER
IRLDFODPDGRRQRYR&RRUGHQDGRUGDTXHOD%DQFDGD

3) $WDGD5HXQLmRGD%DQFDGD)HGHUDOGR(VWDGRGH$ODJRDVUHDOL]DGDHPGHDEULOGHLQIRUPDQGRTXHR 'HSXWDGR-RDTXLP
%HOWUmRIRLHOHLWRRQRYR&RRUGHQDGRUGDTXHOD%DQFDGD

4) $WDGD 5HXQLmRGD %DQFDGD GR(VWDGRG R3 DUi UHDOL]DGDH PG HMXQKR G H LQIRUPD QGRTXH R 'HSXWDGR%HWR )D UR H R
6HQDGRU)OH[D5LEHLURIRUDPHOHLWRVFRPR&RRUGHQDGRUHVGDTXHOD%DQFDGD

5) 2)1 ± 6*0 G H GHVHWHP EURGD 6HFUHWi ULD*HUDOGD 0H VDGR6HQD GR )HGHUDO&ODXGLD / \UD 1DVFLPHQWR
FRPXQLFDQGRRDIDVWDPHQWRGR PDQGDWRGR6HQ DGRU-RmR$OEHUW R6RX]D 30'%0$ HPGHV HWHPEURGRFRU UHQWHHDSRVVHGR 
6HQDGRU&ORYLV)HFXU\ '(00$ 3ULPHLUR6XSOHQWHDSDUWLUGDPHVPDGDWD

6) 2)1 6*0GH GHRXWXE URGD 6HFUHWiULD*HUDOGD 0HVDGR6H QDGR)HGHUDO&ODXGLD/\UD1DVFLPHQWRHQYLDQGR R
2ItFLR*$%1 GR3UHIHLWRGR0XQLFtSLRGH&L GDGH2FLGHQWDOFRQWHQGRSOHLWRVUHODFLRQDGRVDR3ODQR3OXULDQXDO 
Hj5HJLmR,QWHJUDGDGH'HVHQYROYLPHQWRGR'LVWULWR)HG HUDOH(QWRUQR 5,'(') QRTXDOIRLD SRVWRGHVSDFKRGD3UHVLGrQFLDSDUD
MXQWDGDDR3URMHWRGR3ODQR3OXULDQXDO3URMHWRGH/HLQ&1

7) 2ItFLR1 %6%GH GHRXWXEURGR 'HSXWDGR0D UoDO)LOKR 3 0'%06 PDQLIHVWDQGRLQWHUHVVHHPUHODWDURV3URMHW RV
GH/HLVQVH&1

8) 2ItFLR1*'*1GHGHRXWXEURGR'HSXWDGR*HQHFLDV1RURQKD 30'%&( DJUDGHFHQGRDLQGLFDomRSDUDU HODWDUR
3URMHWRGH/HLQ&1DRPHVPRWHPSRHPTXHGHFOLQDGDLQGLFDomR

9) *':32) GH GHRXWXEURGR 'HSXWDGR:HOLWRQ3UDGR 370 * VROLFLWDQGR DUHWLUDGDGHSDXWDGR5HODWyULR 
DSUHVHQWDGRDR3URMHWRGH/HLQ&1

10) 2ItFLR*6:02.$GHGHRXWXEURGR6HQDGRU:DOGHPLU0RND 30'%06 LQIRUPDQGRTXHDQDOLVDQGRR5HODWy ULR
3UHOLPLQDUDSUHVHQWDGRDR3URMHW RGH/HL2UoDPHQWiULDSDUD  $QH[RV,D9 QRTXHWDQJHjV(PHQGDVGH, QLFLDWLYD3RSXODU± 
5HODomRGRV0XQLFtSLRV%HQHILF LDGRVFRQVWDWRXDDXVrQFLDGRP XQLFtSLRGH)LJXHLUmRQR(VWDGRGR0DWR*URVVR GR6XOHSDUDTX H
QmRKDMDSUHMXt]RQDLQGLFDomRGHHPHQGDFDVRRSDUHFHUYHQKDDVHUDSURYDGRVROLFLWDDLQFOXVmRGRPXQLFtSLRQR$QH[R9

11) 2ItFLRQGHGHRXWXEURGR'HSXWDGR9DOPLU$VVXQomR 37%$ DJUDGHFHQGRDGHVLJQDomRSDUDUHODWDUR3URMHWRGH
/HLQ&1DRPHVPRWHPSRHPTXHGHFOLQDGDLQGLFDomR
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12) 2ItFLRQ*/35%G HGHRXW XEURGR'HSXWD GR 9LWRU3DXOR/tG HUGR35%VROLFLWDQGRDGHVLJQDomRGR'HSXW DGR
*HRUJH+LOWRQ 35%0* FRPRUHODWRUGR3URMHWRGH/HLQ&1

13) 2)1 ±6*0GHGHQRYHP
EURGD6HFUHWiU LD*HUDOGD0HVDGR6HQDGR)HGHUDO&ODXGLD/
\UD1DVFLPHQW R
FRPXQLFDQGRTXHR6HQDGRU&iVVLR&XQKD/LPD 36'%3% WRPRXSRVVHQRPDQGDWRGH6HQDGRUGD5HS~EOLFDHPGHQRYHP EUR
GRFRUUHQWHWHQGRGHL[DGRRPDQGDWRR6HQDGRU:LOVRQ6DQWLDJR

- Expedientes encaminhando justificativas de faltas às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo Presidente:
1) 2ItFLRQ*'+/GHGHRXWXEURGR*DELQHWHGR'HSXWDGR+XJR/HDO 36&5- MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRSHUtRGRGH
DGHRXWXEUR

2) 2ItFLR1 %6%GH GHR XWXEURGR'HSXWDGR0DUoDO)LOKR 30'%06 MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRVGL DV H GH
RXWXEUR

3) 2*&&GHGHQRYHPEURGR*DELQHWHGR'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR '(0%$ MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRVGLDV H
GHRXWXEUR
- Expediente encaminhando justificativa de falta à reunião da Comissão INDEFERIDO pelo Presidente:
1) 2ItFLRQ*$%%0GHGHRXWXEURGR'HSXWDGR%HQMDPLQ0DUDQKmR 30'%3% MXVWLILFDQGRDXVrQFLDQRGLDGHRXWXEUR

Expediente com indicação para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na
Comissão:
1)2I13'7GHGHRXWXEURGR'HSXWDGR*LRYDQQL4XHLUR]/tGHUGR3'7LQGLFDQGRR'HSXWDGR-R mR'DGR 3'763 
QROXJDUGR'HSXWDGR$GHPLU&DPLOR
II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) 2ItFLRQ$)(3$&2)3$5 /GHGHVHWHPEURGR&KHIH GD$VVHVVRULD(VSHFLDOGH$ VVXQWRV)HGHUDWLYRVH3DUODPHQWDUHV GR
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHUL RUHV(PEDL [DGRU6pU JLR) UDQoD'DQHVH HP UHVSRVWDDR 2It FLRQ &02U HODWLYRD R
RIHUHFLPHQWRGH HVSDoRHPUHXQL}HVGHDXGLrQF LDS~EOLFDDVHUHPUHDOL]DGDVSRUHVWD&RPLVVmR GXUDQWHRPrVG HVHWHPEURFRP 
UHSUHVHQWDQWHGD TXHOH0LQLVWpULRSDUDDS UHVHQWDomRGRVVHXVSUR JUDPDVEHPFR PRDVR OLFLWDomRGDVSURJUDP Do}HVFRQVWDQWHVGR
3/2$SDUDDVTXDLVR,WDPDUDW\VROLFLWDUiHPHQGDVLQIRUPDQGRTXHIRUDPHQFDPLQKDGDVjiUHDFRPSHWHQWHGDTXHOHyUJmR

2) 2ItFLR*3&0$1GHGHVHWHPEURGHGD3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH$UDUXDPDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
0DUL]HWL5DPRV GH$QGUD GHDF XVDQGRUHF HELPHQWRGRVGRFXP HQWRV6,$),FR PXQLFDQGR DWU DQVIHUrQFLDGHU HFXUVRVILQDQFHLURV
GHVWLQDGRVDTXHOH0XQLFtSLR
3) 2)Ë&,2&103*$%1±&10335(6,GHGHRXWXEUR GR3URFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFD3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDO
GR0LQLVWpULR3~EOLFR5REHUWR0RQWHLUR*XUJHO6DQWRVHQFDPLQKDQGRFySLDGDGHFLVmRSOHQiULDSURIHULGDSRUDTXHOH&RQVHOKRQD
6HVVmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHTX HDSURYRXDVSURSRVWDVRUoDPHQWiULD VSDUDRH[HUFtFLRGH GR
0LQLVWpULR3~EOLF R0LOLWDU 030 GR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDO
KR 037 GR0 LQLVWpULR3~EOL FRGR'LVWULWR)HG HUDOH7HUULWyU LRV
03')7 HGD(VFROD6XSHULRUGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR (6038 

4)2ItFLRQ 03GHGH RXWXEURGH GD0LQLVWUDGH(V WDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR 0LULDP%HOFKLR U
HQFDPLQKDQGRR V$QH[RV, H ,, TXHWU DWDPG DS URSRVWDGH DWXDO L]DomRGR$QH [R9GR 3URMHWR  GH/HLQ  &1FRQIRUP H R
GLVSRVWRQD/HLGH'LUHWUL]HV2UoDPHQWiULDVSDUDDFRPSDQKDGDGHFySLDGD1RWD7pFQLFDQ&*'366($),62)03GH
GHRXWXEURGHTXHYHUVDVREUHRDVVXQWR

5)2ItFLRQ '*GH GHRXWXEU RGH GR'LUHW RU*HUDOGR 'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXW XUDHP7UDQVSR UWH±
'QLW-RUJH(UQH VWR3LQWR)UD[H SUHVWDQGR HVFODUHFLPHQWRVDFHUFDGDV2EUDVH 6HUYLo RVFRP, QGtFLRVGH,UUHJ XODULGDGHV*UDY HV
LQWHJUDQWHVGR3URMHWRGH/HL2Uo DPHQWiULD$QXDOSDUD±3/ 2$REMHWR GHLQIRUPDo}HVSU HVWDGDVSHOR7 ULEXQDOGH&RQWD V
GD8QLmR±7&8

6)2ItFLRQ03GHGHQRYHPEURGHGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmR0LULDP%HOFKLRU
VROLFLWDQGRDFRU UHomRGH HUUR PDWHULDOQRWLSR HFyGLJRR UoDPHQWiULRGD Dom R³+  3DJD PHQWRGH 3HVVRDO$WLYRGD8QLm R´
FRQVWDQWHGR3URMHWRGH/HLQ &1FRQIRUPHH[SRVWRQD 1RWD7pFQLFDQ &*'366($),62)03GHGHRXWXEURG H
HODERUDGDSHOD6HFUHWDULDGH2UoDPHQWR)HGHUDOTXHWUDWDGRDVVXQWR

7) 2ItFLR1 GH  GHQRYHPEUR G D3UHIHLWXUD 0X QLFLSDOGH%RD(VSHUDQoD±0 *3U HIHLWR-DLU $OYHVGH2OLYHLUD 
HQFDPLQKDQGRF ySLDGDOLVWDGH SUHVHQoDHG D $WDGH$XGLrQFL D3~EOLFDUHDOL]DGDHP GH RX WXEURQ RSOHQi ULRGD& kPDUDGH 
9HUHDGRUHVGDTXHOHPXQLFtSLR
8) 2)Ë&,23*5*$%1 GH GH QRYHPEUR GH GR 3 URFXUDGRU*HUDO GD5HS~ EOLFD5REHUWR0 RQWHLUR*X UJHO6DQWRV 
HQFDPLQKDQGRSDUHFHUGHPpULWRGR&RQVHOKR 1DFLRQDOGR0LQLVW pULR3~EOLFR &1 03 IDYRUiYHOj VROLFLWDomRGHFUpGLWRVXSOHPHQW DU
SDUDR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR 037 FRQVWDQWHR3URMHWRGH/HLQ&1
9)2ItFLRQ 6(&$303GH GHQRYHPE URGH GR6HFUHWiULRGR3URJUDPDGH$FHOHUDom RGR& UHVFLPHQWRGR0LQLVWpULRG R
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HV WmR0DXUtFLR0XQL]%DUUHWWR GH&DUYDOKRLQIRU PDQGRTXHRFRQWUDWRGD 2EUDGHGUHQDJHPH P
3OiFLGRGH&DVWUR$&IRLUHVFLQGLGR

10)2ItFLRQ03GHGHQRYHPEUR GHGD0LQLVWUD GH(VWDG RGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQW RH*HVWmR0LULDP 
%HOFKLRUHQFDPL QKDQGR1RWD7p FQLFDQ &*0$&6($),6 2)03GHGHRXWXEURGHHODERUDGD
SHOD6HFUHWDULDG H
2UoDPHQWR)HGHUDOTXHWUDWDGRGHWDOKDPHQWRGRVJDVWRVFRPEHQHItFLRVGR5HJLPH*HUDOGD3UHYLGrQFLD6RFLDOSDUD
- Expediente encaminhado à CMO, referente aos Seminários Regionais “DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO PARA 2012 E DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2012/2015”:
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1) ([SHGLHQWHGHGHVHWHPEURGHGD3UHVLGHQWHGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGD%DKLD'HVD7HOPD%ULWWRDJUDGHFHQGR
RFRQYLWHHFR PXQLFDQGRTXHHPYLUWXGHGHFRPSURPLVVRV
DVVXPLGRVDQWHULRUPHQWHQmRS RGHUiFRPSDU HFHUDRV6HPLQiULRV 
5HJLRQDLVTXHVHUmRUHDOL]DGRVSRUHVWD&RPLVVmR
- Expedientes encaminhados à CMO solicitando o agendamento de audiência em conjunto com o Presidente desta Comissão
e o Relator-Geral do Projeto de Lei Orçamentária para 2012, para o dia 7 de novembro:
1) ([SHGLHQWHGHGHQRYHPEURGHGR3UHVLGHQWHGD$-8&/$±$VVRFLDomRGRV-Xt]HV&ODVVLVWDVGD-XVWLoDGR7UDEDOKRGD
5HJLmR0iULR0RUDLV'DQWDV
2)2ItFLRQVHFSGHGHQRYHPEURGR&RRUGHQDGRU*HUDOGD)HGHUDomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVGR-XGLFLiULR)HGHUDO
H0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR±)(1$-8)(5DPLUR6DQWDQD0RUHQR/ySH]

3)2ItFLRQ $0%*$%$3GH GHQRYHPEURGR3UHVLGHQWHGD$VV RFLDomRGRV0D JLVWUDGRV%UDVLOHLURV±$0% 1HOVRQ
&DODQGUD

4)2ItFLRQ VHFSGH GHQRYHPEURGR &RRUGHQDGRU-XUtGLFRH3DUODPH QWDUGD) HGHUDomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDG RUHVGR
-XGLFLiULR)HGHUDOH0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR±)(1$-8)($QW{QLRGRV$QMRV0HOTXtDGHV

5) ([SHGLHQWHG HG HQRYHPE URGH  GR 'HSXWD GR3DXO R3HUH LUDGD 6LOYD 3'763 H  5HSUHVHQWDQWHV GR6LQGLFDWRGR V
$SRVHQWDGRVHGD)RUoD6LQGLFDO

6)2ItFLR$1$0$75$QGHGHQRYHPEURGR3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV0DJLVWUDGRVGD-XVWLoDGR7UDEDOKR±
$1$0$75$5HQDWR+HQU\6DQW¶$QQD

7)&DUWD6,1$, 71GHGHQRYHPEU RGD3UHVLGHQWHGR6L QGLFDWR1 DFLRQDOGRV$XGLWRUHV )LVFDLVGR 7UDEDOKR±6LQDLW 
5RVkQJHOD6LOYD5DVV\

8) ([SHGLHQWHG HGHQRYHPEURGHGDLQWHJUDQWHGR&R QVHOKR 'HOLEHUDWLYRGR&)(0($±&HQWUR)HPLQL VWDGH(VWXGRV H
$VVHVVRULD*LOGD%DUERVD&DEUDO$UDXMR

9) ([SHGLHQWHGHGHQRYHPEURGHGD6HFUHWDULD([HFXWLYDGD$UWLFXODomRGH0XOKHUHV%UDVLOHLUDV1LOGH6RXVD

10)2ItFLRQ GH GH QRYHPEURGR3UHVLGHQWHGR6LQG LFDWRGRV6H UYLGRUHVGR3RGH U/HJLVODWLYR)HGHUDOHGR7 ULEXQDOGH
&RQWDVGD8QLmR±6LQGLOHJLV1LOWRQ5RGULJXHVGD3DL[mR-~QLRU

11) ([SHGLHQWH GHG HQRYHPE URGH  GR 3UHVLGHQWHGR 6LQGLFDWR 1DFLRQDOGRV)X QFLRQiULRVGR %DQFR &HQWUDO±6LQDO/ XL]
&DUORV$OYHVGH)UHLWDV

12)2ItFLRQ GHGH QRYHPEURGR& ROHJLDGRGH*HVWmRGR ,QVWLWXWRGH (VWXGRV6RFLRHFRQ{PLFRV,1(6&-RVp$QWRQLR 
0RURQL

13)2)Ë&, 26,1$6(038'(1,11 GHGHQRYHPEURGR 'LUHWRU,QWHULQRHPH [HUFtFLRGR6LQGL FDWR1DFLRQDOGRV
6HUYLGRUHVGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR6,1$6(0385HQDWR3DUURGHGH*RGR\

14)&DUWD& )(0($QGHGHQRYHP EURGDLQWHJUDQW HGR &RQVHOKR 'HOLEHUDWLYRGR &)(0($±&HQWUR)HPLQLVWDGH 
(VWXGRVH$VVHVVRULD*LOGD&DEUDOHGD(TXLSHGR&ROHWLYR/HLOD'LQL]519DQGD5HJLQD$OEXTXHUTXH

15) 2)±6(&GHGHQRYHPEURUHFHELGRSHOD6HFUHWDULDGD&02HPGHQRYHPEURGHGD)HGHUDomRGH6LQGLFDWRV
GH7U DEDOKDGRUHVGDV8QLYHUVLGDGHV%UDVLOHLUDV ±)$68%5$  VXEVFULWRVSRU/HLDGH 6RX]D2OLYHLUD &RRUGHQDGRUD*H UDO GD
)$68%5$,DFL$PRULPGH$]HYHGR&RRU
GHQDomRGH5DoD H(WQL D(XUtGLFH)HU UHLUDGH $OPHLGD&RRUG HQDomRGD0XO KHU
7UDEDOKDGRUDH-RVp$OPLUDP5RGULJXHV&RRUGHQDomR-XUtGLFDHGH5HODo}HVGH7UDEDOKR

- Expedientes encaminhados à CMO com manifestação de apoio sobre as emendas de iniciativa popular do PLOA/2012:
1) 0RomR1 GH G HRXWXEUR GRV 9HUHDGRUHVGD &kPDUD0 XQLFLSDOGH%UD~QD±  63$GLYDOGR$YHOKDQ0RUH9DO GHFL
*DEULHOGH6 RX]D'LYDOGLU5XILQR6HUUDQ R-RVp $QWRQLR%RUVDQHOOR&pOLDGD6LOYD)LUPH-RVH/X FDV%URJLQ,YDLU6DQWD5RVD -RVH
3HGURGRV6DQWRVH-RVH%DU]HWWL

2)([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR6U0DUFHOR0L]DHO

3) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR9HUHDGRUGH9LUDGRXUR63&DO5LEHLUR

4) 2ItFLRQ GH GH  RXWXEUR GRVVH JXLQWHVYHUHDGRU HVGD &kPDUD 0XQLFLSDOGH9LVWD$OHJUHGR $OWR63-RVp5LFDUGR 
-RDQLQL*HUDOGR/XFKH]L)LOKR$UOLQGR%HQHGLWR%DOVDQHOOL:DJQHU$3GRV6DQWRV-RVp5REHUWR5XVVLQRH5REHUWR&p]DUGH2OLYHLUD
6RX]D
5) 0RomRGHFRQJUDWXODomRGHGHRXWXEURGHGR3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH%XULWDPD±63-RVp'RPLQJRV0DUWLQV
)LOKR

6) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR9HUHDGRUGH-RmR5DPDOKR630DUFHOR+HQULTXH6DQWRV

7) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR6HFUHWiULR0XQLFLSDOGD6H FUHWDULDGH3URMHWRV&RQYrQL RVH&DSWDomRGH5HFXUVRVGD
3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH&DSLYDUL63(GXDUGR&DPDUJR0DLD

8) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGD3UHIHLWXUD9LUJHPGD/DSD0*$YHUDOGR0RUHLUD0DUWLQV

9) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR6U:DOGHPDU&RUUHD

10) ([SHGLHQWHGHRXWXEURGHGR3UHVLGHQWHGR3DUWLGRGRV7UDEDOKDGRUHVGH%DUULQKD$OFLGHV,JQiFLRGH%DUURVILOKR
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11) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGH%XULWDPD±63GDV6HQKRUDV(ULND'RPLQJXHV&DOGHLUD5RVD7HUH]D*XHUEDV(OLDQD
(YDQJHOLVWD0RUFHOOL5RVDQLD&ULVWLQDGD6LOYDH6HQKRU&DUORV$OEHUWR7HL[HLUD5RVD

12) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR9HUHDGRUGD&kPDUD0XQLFLSDOGH'LYLQROkQGLD±63,VPDU(UQDQLGH2OLYHLUD

13) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR6U-XFLQH\&DUGRVR6DQWRV

14) 2ItFLRQ  GH GHRXW XEURGR 3UHIHLWR0X QLFLSDOGD3UHI HLWXUD0XQLFLSDOGH *DUoD 63 &RUQpOLR&H]DU. HPS
0DUFRQGHV

15) 2ItFLR(VSHFLDO GHGHRXWXEURGR3UHIHLWR 0XQLFLSDOGD3U HIHLWXUD0XQLFLSDOGH*DUoD±63H3UHVLGHQWHGD$VVRFLD omRGRV 
3UHIHLWRVGRV0XQLFtSLRVGR&HQWUR2HVWH3DXOLVWD&RUQpOLR&H]DU.HPS0DUFRQGHV

16) 0RomR1 GH GHR XWXEURGH  GR 9HUH DGRUGD &kP DUD 0XQLFLSDOGH*X DUDUDSHV±63  &HOLR$SDUHFLGR
5RGULJXHV

17) 0DQLIHVWDomRGHDSRLRGHGHRXWXEURGHGRV9HUHD GRUHVGR PXQLFtSLR(VWkQFLD7XUtVWLF DGH3DUDJXDoX3DXOLVWD 63
(GLYDOGR9LHLUDGD5RFKDH3DXOR5REHUWR3HUHLUD

18) 2)*3(63(&,$/ GH GHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGD3 UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH3RPSHLD ±632VFDU1RUL R
<DVXGD

19) 2ItFLR*3 GHGHRXWXEURGHGD3UHIHLWD0XQLFLSDOGH&KDYDQWHV63$QD0DULD$ORQVR

20) 2ItFLRHVSHF LDO GHGHRXWXEURGH G R3UHIHLWR0XQLFLSDOGD3UHIHL WXUD0XQLFLSDOGH6 mR3HGURGR 7XUYR±635REHUW R
&DUORV'L%DVWLDQL

21) 2)*3(63(&,$/ GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6DUDSXt±63$UL9LHLUDGD6LOYD

22) 2)Ë&,2(63(&,$/ GHGHRXWXEURGHGR9HUHDGRUGD&kPDUD0XQLFLSDOGH3LODUGR6 XO±630DUFRV )iELR0LJXHOGRV
6DQWRV

23) 2)Ë&,2(63(&,$/ GHGH RXWXEURGH GRV9HUHDGRU HVGD&kPDUD0 XQLFLSDOGH6DUDSXt±63)UDQFLVFRGH$OPHLGD H
-RVp&ULVWLDQR6LOYD

24) 2)*$%'* GHGHRXWXEURGD9HUHDGRUDGD&kPDUD0XQLFLSDOGH$UDoDWXED±633URIHVVRUD'XUYDOLQD*DUFLD

25) 02d2'( $32,2 GHGHRXWXEURGHGRV9HUHDGRUHVGD&kPDUD 0 XQLFLSDOGH% RUi±635REVRQ'RQOH \$QJH OR
$SDUHFLGRGD6LOYD:LOVRQ&DQDWRH0iUFLR/HRYH]HWH

26) 2)*3(63(&,$/ GHGHRXWXEURGHGR9LFH3UHIHLWR0XQLFLSDOHPH[HUFtFLRGR*RYHUQR0XQLFLSDOGH&OHPHQWLQD±63
:DJQHU/XL]&RUVR

27) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEU RGHGR6LQGLFDWRGH,SDXVVXDWUDYp VGR 6U-RVp3DUORV GH3DLOD3UHVLG HQWHGR3DUWLGRGRV
7UDEDOKDGRUHVGD&LGDGHGH,SDXVVX

28) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH5LQySROLV±639DOHQWLP7UHYLVDQ

29) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH2FDXoX±63'RULYDO0DU]ROD

30) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR6U-RVp%UiXOLR/RSHVGH$OPHLGD

31) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH6HYHUtQLD9HUHDGRU&HOVRGD6LOYD

32) 'HFODUDomR GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGR*RYHUQRGR0XQLFtSLRGH%XULWDPD±63,]DLUGRV6DQWRV7HL[HLUD

33) 0DQLIHVWRGHDSRLRGHGHRXWXEURGH GRV9HUHDGRU HVGD&k PDUD0XQLFLSDO(VWkQFLD7XUtVWLFDGH3DUDJXDoX3DXOLVWD 
63-RmR5LR=DPSURQLR9LOODULQR(GLYDOGR9LHLUDGD5RFKDH3DXOR5REHUWR3HUHLUD

34) 2ItFLRQGHGHRXWXEURGR3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH&UX]iOLD±63$QWRQLR7RWWL
35) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR3UHVLGHQWHGD&5(62/35$1&+,7$&ODXGLQHL&DQ]L
36) ([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOHGR9HUHDGRUGR0XQLFtSLRGH9LUDGRXUR633DXOR&DPLOR*XLVHOLQL
H$QWRQLR&DUORV5LEHLURGH6RX]D

37) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGD3 UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH5LEHL UmRGR6XO±63'HSDUWDPHQWRGH &RQWDELOLGDGH$QGUp 
)HUQDQGR9LHLUD

38) ([SHGLHQWH GHGHRXWX EURGHGR3 UHIHLWR0XQLFLSDOGD3UHIHLWXUD 0 XQLFLSDOGH5LEHLUmRGR6XO±63 -RVp&DUORVGH 
2OLYHLUD0DUWLQV

39) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR9HUHDGRUGH*DYLmR3HL[RWR&ODXGLR%DUERVD

40) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR9HUHDGRUGRPXQLFtSLRGH6XG0HQQXFFL±63/XFDV+HQULTXH0XQL]*DQJD
41) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGH&ULVWDOLQD*2/XL]&DUORV$WWLp

42) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGH0DUFHOLQR5DPRV±563DXOR)HUQDQGR7DSLD
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43) 2ItFLRQ ±  *3GH G HRXW XEUR GR3UHIHLWR 0XQL FLSDOGD3UHIHLWX UD0XQLFLSDOGH 6HYHUtQLD 63 5DSKDHO& D]DULQH
)LOKR

44) 2ItFLR*%   Q GH GHR XWXEURGD 3UHIHLWD0 XQLFLSDOGD3U HIHLWXUD0XQLFLSDOGH% HQWRGH $EUHX   637HUH]LQKD G R
&DUPR6DOHVVH

45) 2)Ë&,21GHGHRXWXEURGR3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH3LDFDWX±63(GVRQ5REHUWR0DLQKDQL

46) 2ItFLRQVHFSGH GHRXWXEURGR &RRUGHQDGRU-XUtGLFRH3DUODPHQWDUGD)HGHU DomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVGR
-XGLFLiULR)HGHUDOH0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmR±)(1$-8)($QW{QLRGRV$QMRV0HOTXtDGHV

47) 2ItFLRQGHGHRXWXEURGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH,WDSXUD63-HUU\-HURQ\PRGH2OLYHLUD

48) 2)Ë&,2(63(&,$/GHGHRXWXEURGD9HUHDGRUDGD&kPDUD0XQLFLSDOGH%HQWRGH$EUHX630DULQWH7HQyULR&DYDOFDQWH

49) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEUR GHGRV9HUHDGRUHVGD&kPDUD0XQLFLSDO GH9LUDGRXUR±63$QW{QLR &DUORV5LEHLURGH6RX]D
3DXOD5HJDQDVVL0DUFRV$LUWRQ  0RUDVFR(O \ 5LFDUGRGH 3DXOR $IRQVR'U /XL]*H UDOGR& DUGRVR0DQWHOOH= DQDWD-RVp *LEUDQ H
6HEDVWLmR/XL]3HGUR

50) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEUR GHGD3UHI HLWXUD0XQLFLSDOHGD&kPDUD GH 9HUHDGRUHVGH&DMXHLUR3UHIHLWR$QW{QLR3DOPH U\
0HOR1HWRH3UHVLGHQWHGD&kPDUDGH9HUHDGRUHV$QD&OiXGLD&RVWD

51) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR0XQLFtSLRGH6mR-RVHGRV5DPRV6UD0DULD$SDUHFLGD3HVVRDGH$QGUDGH

52)([SHGLHQWHGHGHRXWXEURGHGR3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH&DVD%UDQFD-RVp&DUORV5LEHLUR

53) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOHGD&kPDUDGH9HUHDGRUHVGH&DSHOD$/3UHIHLWR$GHOPR0RUHLUD
&DOKHLURVH3UHVLGHQWHGD&kPDUDGH9HUHDGRUHV-RVp(GXDUGRGH$OPHLGD

54) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH7HUUD5R[D633UHIHLWR0DUFHOLQR$EEHV
)LOKRH3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDO)OiYLR&DUGRVR3HUHLUD

55) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWRGR0XQLFtSLRGH2UOHDQV6&-DFLQWR5HGLYR

56) ([SHGLHQWH GHGHRX WXEURGH GD &kPDUD0 XQLFLSDOGH7HU UD 5R[D63GR3 UHVLGHQWH)OiYLR&DUGRVR3HUHLU D 
6HFUHWiULR-DLUR ,]DLDVGRV6DQ WRV6H FUHWiULR'HUFtOLR-RVp GRV6DQWRV9LFH3 UHVLGHQWH )HUQDQGR$SDUHFLG R$QWRQLQLH GRV
9HUHDGRUHV-RmR$SDUHFLGRGRV6 DQWRV/DXUR/XtVGH$UD~MR&HUYL/XLV)HUQDQGRGD6 LOYD0DULD,]LOGLQKD3DFR GD6LOYDH3DXOR 
&pVDU*XLVHOLQL

57) ([SHGLHQWH GHGHRXWXE URGHGD &kPDUD0XQLFLSDOGH0RUUR$J XGR63GR3UHVLGHQWH'DUFL0DUW LQVGD6LOYDHGRV
9HUHDGRUHV'DQLOR/XtV* XDUQLHUL0DXUtFLR)O iYLR%XHQRGH &DPDUJR-RVp5R EHUWR%HUWL-RVp5 REHUWR3LFLWHOOLGRV6DQWRV-XOL DQD
4XDWLR&DUGRVR2NDQR0DULD-RVp(VWHYHV0iUFLD0RUHLUD*DUFLDGD6LOYDH5RJpULR$QWRQLR

58) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWRHPH[HUFtFLRGH&RURQHO9LYLGD359DQGHUOH\=LJHU

59) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGD6UD5HJLQD*HUDOGR

60) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR6U$GROIR-DFRYDFFL-XQLRU
61) ([SHGLHQWH GHGHRXWXEURGHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOHGR9HUHDGRUGR0XQLFtSLRGH9LOD9DOpULR(63UHIHLWR(GHFLU)HOLSH
HGR9HUHDGRU'DYLG0R]G]HQ3LUHV5DPRV
- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 2° quadrimestre de 2011 encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 121 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, encaminhados pelos seguintes
órgãos:
7ULEXQDLV5HJLRQDLVGR7UDEDOKRGDVVHJXLQWHV5HJL}HV
7ULEXQDLV5HJLRQDLV(OHLWRUDLVGRVVHJXLQWHV(VWDGRV$FUH3HUQDPEXFRH5LR*UDQGHGR1RUWH
Precatórios a serem incluídos na Proposta Orçamentária para 2012:
1) 2ItFLRQ6*'37-GHGHRXWXEURGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

2) 2ItFLRQ6*'37-GHGHRXWXEURGR7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

- Avisos encaminhados pelo Tribunal de Contas da União, no exercício da Presidência, Ministro Valmir Campelo, ao
Presidente da CMO:
Avisos Seses de 19 de outubro:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 6LVWHPDGHFXVWRVGD3HWUREUDV
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHPRGHUQL]DomRGD5HILQDULD3UHVLGHQWH*HW~OLR9DUJDV±5(3$5QRHVWDGR
GR3DUDQi
3) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGH5HDGH TXDomRGD,QIUDHVWUXWXUDGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDO GR5LR*UDQGH GR
1RUWH±8)51
4) $YLVRQ $FyUG mRQ 2EUDVGHFRQVWU XomRGRStHUSD UDDWUDFDomRGH QDYLRVGHSDVVD JHLURVQR3RUWR GR
5LRGH-DQHLUR
5) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRGD8VLQD7HUPRQXFOHDUGH$QJUD,,,5-
Aviso Seses de 19 de outubro, anexado ao Aviso nº 12/2011-CN:
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1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHPHOKRULDGDFDSDFLGDGHGD%556
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:
Avisos Seses de 25 de outubro:
1) $YLVRQ  $Fy UGmRQ  2E UDVGH UHVWDXUDomRGD %5 %$ HQW UHRV NPH  QR(VWDG RG D
%DKLD
2) $YLVRQ  $Fy UGmRQ $YDOLDUR6LVW HPDGH$FRPS DQKDPHQWRG H &RQWUDWRV±6LD FGR'HSDUWDP HQWR
1DFLRQDOGH,QIUDHVWUXWXUDGH7UDQVSRUWHV±'QLW
3) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHGXSOLFDomRHUHVWDXUDomRGD%5QR(VWDGRGH$ODJRDV
4) $YLVRQ  $FyUGmR Q  2EUDGHFRQVWU XomRGRHGLItFLR GD%LEOLRWHFD& HQWUDOGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOG R
0DUDQKmR
5) $YLVRQ $FyUGmR Q  2EUDVGHUHI RUPDHDGHTXDomRGRDQWLJRWHUPLQDOGHFDUJDVGD HPSUHVD9DVSQ R
$HURSRUWR,QWHUQDFLRQDOGH*XDUXOKRV63GHPRGRDWUDQVIRUPiORHPWHUPLQDOUHPRWRGHSDVVDJHLURV
6) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDGH$GHTXDomRFRP5HVWDXUDomRQD5RGRYLD%50*
7) $YLVRQ  $FyU GmRQ 2EU DVGHGXSOLFDo mRHUHVWDXU DomRFRPPHOKRUD PHQWRVQD5RGR YLD%56&± 
7UHFKR6XO'LYLVD6DQWD&DWDULQD 5LR*UDQGHGR 6XOFXMDH[WHQVmRFRUUHVSRQGH DXPWRWDOGH NPTXHVH LQLFLDQRPDUFR GH
NPHILQGDQRNP
8) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVQD%5±&RQVWUXomRGHWUHFKRVURGRYLiULRV±0DQDXV±'LYLVD$052

Aviso Seses de 25 de outubro, anexado ao Aviso nº 12/2011-CN:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRHSDYLPHQWDomRGD%53$HQWUH0HGLFLOkQGLDH5XUySROLV
QR(VWDGRGR3DUi
2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHDGHTXDomRHDPSOLDomRGDFDSDFLGDGHGD%551UHODWLYDVDRV/RWHV
H
3) $YLVR Q  $FyUGm R Q  2EUDVGD SULPHLUD HWDSDGD  )HUURYLDGH,QW HJUDomR& HQWUR2HVWH±)LFR HQWUH
&DPSLQRUWH*2ÈJXD%RD07
4) $YLVRQ $FyU GmRQ ,PSODQWDomR GD() ± )HUURYLDGH,QWHJ UDomR2HVWH/H VWHQRWUHFKRGH 
DSUR[LPDGDPHQWHNPQRVHJPHQWRFRPSUHHQGLGRHQWUH,OKpXV%$H%DUUHLUDV%$

Aviso GP/TCU, de 31 de outubro:
1)$YLVRQ (QFDPL QKDQGRFySLDG R$FyUGmRQ 7&8U HIHUHQWH jV2E UDV GHFRQVWUXomRGRVHGLItFLRVGD
(VFRODGH%HODV $UWHVGR,QVWLWXWRGH0DWHPiWLFD HGR%ORFR- GR&HQWURGH&LrQFLDVGD6D~GHQD8QLYHUVLGDGH) HGHUDOGR5LRGH
-DQHLUR

Avisos Seses de 8 de novembro:
1) $YLVRQ  $FyUGmRQ   &RQVROLGDomRDQ XDOGDVILVFDOL]D o}HVUHDOL]DGDVSHO R7&8 QR kPELWRGR)LVFREUD V
FRPR EMHWLYRGHYHULILFDU DFRUUHWD DSOLFDomRGHU HFXUVRV IHGHUDLVHP RE UDVS~EOLFDVHS UHVWDULQIR UPDo}HVDR&RQ JUHVVR
1DFLRQDOYLVDQGRVXEVLGLDUDDSURYDomRGD/HL2UoDPHQWiULD$QXDOGH

Aviso GP/TCU, de 8 de novembro:
1)$YLVRQ(QFDPLQKDQGR5HODWyULRGH$XGLWRULDUHDOL]DGDQDVREUDVGD3HQLWHQFLiULD5HJLRQDOHP3DVVR)XQGR56


AVISOS

Prazo para apreciação dos Relatórios aos projetos de lei de créditos adicionais
23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHD&RPLVVmRWHPDWpRGLD 20 de novembroSDUDDSUHFLDURV5HODWyULRVDRVSURMHWRVGHOHLGHFUpGLWRV
DGLFLRQDLV2VSURMHWRVVREUHRV TXDLVD&02Qm RHPLWLUSDUHFHU VHUmRDSUHFLDGR VSHOR3OHQiULRGR&RQJU HVVR1DFLRQDOFRQIRUP H
GLVS}HPRVartigos 106 e 107 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional.

Prazo de apresentação de emendas ao PLPPA 2012-2015
23UHVLGHQWH LQIRUPRXT XHVXE PHWHUiD R3UHVL GHQWHGR6 HQDGR)HGH UDOSUR SRVWDGHSUR UURJDomR até o dia 23 de
novembro, GRSUD]RGHDSUHVHQWDomRGHHPHQGDVR3URMHWRGH/HLGR3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSHUtRGR

ORDEM DO DIA


23UHVLGHQWHDRDEULUD2UGHPGR 'LDDYLVRXTXHKDYLDDFRUGRGR&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDV
FRPDVVHQWRQD&RPLVVmRSDUDDDSUHFLDomRGRLWHPGD3
DXWDQ$OWHUDGD 5 HODWyULR3UHOLPLQDUFRP(PHQGD V
DSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 28/2011-CN 3/2$ HS DUDDSUHFLDomRG RVUHODWyULRVDSUHVHQWDGRVDRV 3URMHWRVGH/HLVQV
H &1LWHQVHGD 3DXWDQHDLQFOXVmRGHH[WUD SDXWDUHIHUHQWHDRUHODWyULRDSUHVHQWDGRDR
3URMHWRGH/HLQ&1 

REQUERIMENTO PARA INVERSÃO DE PAUTA

5HTXHULPHQWRSDUDLQYHUVmRGHSDXWDFRPRREMHWLYRGHDSUHFLDUFRPRSULPHLURLWHPGD2UGHPGR'LDRRelatório Preliminar com
EmendasDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 28/2011-CNTXH³(VWLPDDUHFHLWDHI L[DDGHVSHVD GD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLUR
GH´ LWHPGD3DXWDQ$OWHUDGD 
$XWRU'HSXWDGR$UOLQGR&KLQDJOLD
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

Pauta nº 27-Alterada/2011
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1 - Relatório Preliminar com EmendasDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 28/2011-CNTXH³(VWLPDDUHFHLWDH IL[DD GHVSHVDGD
8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH´
5HODWRU*HUDO'HSXWDGR$UOLQGR&KLQDJOLD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVQRVWH UPRVDSUHVHQWDGRSHOR5HODWRU*HUDOSHODDSURYDomRGDV
HPHQGDVQV H DSURYDomRSDUFLDOGDV HPHQGDVQV       
HHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGR 25 HODWRU*HUDODSU HVHQWRXR5HODWyULRD(UUDWD HR$GHQGRQ TXHFRQGHQVD RV$GHQGRVQV HH 
DSUHVHQWDRXW UDVDOWHUDo}HV)RLDEHUWDHHQFHU UDGDDGLVFXVVm REHPFRPRRSUD]RSDUDDSU HVHQWDomRGHGHVWDTXHV)RUD P
DSUHVHQWDGRV GHVWDTXHV(PYRWDomRR5 HODWyULR3UH OLPLQDUFRP(PHQGD VD(UUDWDHR $GHQGRQIRU DP aprovadosSR U
XQDQLPLGDGHUHVVDOYDGRVRVGHVWDTXHV

APRECIAÇÃO DOS 104 DESTAQUES APRESENTADOS:
1) 3URSRVWDGR 3UHVLGHQWHSDUDYRWDomRHPJO RERGRVGHVWDTXHV SRUWLSR GHYRWRGR5HODWR U*HUDOUHVVDOYDGRVRVVROLFLWDGRVSDUD 
YRWDomRVHSDUDGDPHQWHGHDXWRULDGRV'HSXWDGRV5RJpULR0DULQKRH3DXGHUQH\$YHOLQR
5HVXOWDGRaprovada por unanimidade

2)'HVWDTXHVVROLFLWDGRVSDUDYRWDomRVHSDUDGDPHQWH

'HVWDTXHGR'HSXWDGR5RJpULR0DULQKRj(PHQGDGHVXDDXWRULD
9RWRGR5HODWRU*HUDOSHODrejeição.
5HVXOWDGR rejeitadoQ DUHS UHVHQWDomRGD&kP DUDGRV'H SXWDGRVFRP YRWRVFRQWUiULRVGRV 'HSXWDGRV(IU DLP)LOKR 
&ODXGLR&DMDGR -RmR'DGRH 5RJpULR0DULQKR1mRIRLDSUHFL DGRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDG R)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}HR § 1º do
art.43, do Regimento Comum

'HVWDTXHGR'HSXWDGR3DXGHUQH\$YHOLQRj(PHQGDGHVXDDXWRULD
9RWRGR5HODWRU*HUDOSHODrejeição.
5HVXOWDGRrejeitadoQDUHS UHVHQWDomRGD&kPDU DGRV'HSXWDGRVFRP YRWRVFRQWUiULRVGRV'HSXWDGRV5RJpULR0DULQKR 
5DLPXQGR *RPHVGH0DWRV &ODXGLR&DMDGR (IUDLP)LOKR-Rm R'DGR H9DOWHQ LU3HUHLUD 1mR I RLDSUHFLDGRQD  UHSUHVHQWDomRG R
6HQDGR)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}HR§ 1º do art.43, do Regimento Comum
3) Destaques com voto do Relator-Geral pela APROVAÇÃO:
'HVWDTXHGR'HSXWDGR'DQLOR)RUWHj(PHQGDGR'HSXWDGR(GXDUGR&XQKD
'HVWDTXHGR'HSXWDGR5RJpULR0DULQKRSHODVXSUHVVmRGRLWHP
'HVWDTXHGR'HSXWDGR5RJpULR0DULQKRSHODVXSUHVVmRGRLWHP
'HVWDTXHGR'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRVj(PHQGDGHVXDDXWRULD
5HVXOWDGRHPYRWDomRHPJORERRVGHVWDTXHVIRUDPaprovadosSRUXQDQLPLGDGH
4) Destaques com voto do Relator-Geral pela REJEIÇÃO: 
DDDD
5HVXOWDGRHPYRWDomRHPJORERRVGHVWDTXHVIRUDPrejeitadosQDUHSUHVHQWDomRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV1mRIRUDP
DSUHFLDGRVQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOFRQIRUPHGLVS}HR§ 1º do art. 43 do Regimento Comum

$SyVDDSURYDomRGR5HODWyULR3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVGD(UUDWDHGR$GHQGRQTXHFRQGHQVDRV$GHQGRVQVHH
DSUHVHQWDRXWU DVDOWHUDo}HVR3 UHVLGHQWH LQIRUPRXTXHVXEPHWH UiDR3UHVLGHQWH GR6HQDGR)HG HUDODOWHUDomRGR&URQRJ UDPDG H
WUDPLWDomRGRProjeto de Lei nº 28/2011-CNVXJHULQGRDVVHJXLQWHVGDWDV

$SUHVHQWDomRGHHPHQGDVDR3URMHWRGH/HLGHD
3XEOLFDomRHGLVWULEXLomRGHDYXOVRVGDVHPHQGDVDWp
$SUHVHQWDomRSXEOLFDomRGLVWULEXLomRHYRWDomRGRV5HODWyULRV6HWRULDLVDWp
$SUHVHQWDomRSXEOLFDomRGLVWULEXLomRHYRWDomRGR5HODWyULRGR5HODWRU*HUDODWp
Pauta nº 26/2011

3 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 8/2011-CNTX H³$EUHDR2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGR 
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH *HVWmRFUpGLWRVXSOH PHQWDUQ RYDOR U GH5  QRYHQW DP LOK}HVQRYHFHQWRVHRLWHQWDPLO 
UHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR5REHUWR%ULWWR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
5HVXOWDGRDXVH QWHR5HODWRUI RLGHVLJQDGRR'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REH UWRFR PRUHODWRU ad hoc25HODWyULR IRL aprovadoSR U
XQDQLPLGDGH

5 –5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 14/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGH,QYHVWLPHQWRSDUD FUpGLWRVXSOHPHQWDU
QRYDORUWRWDOGH5  TXDWURFHQWRVHTXDUHQWDHFLQ FRPLOK}HVVHLVFHQWRVHTXDUHQW DHWUrVPLOHFH QWRHFLQTXH QWDH
VHLVUHDLV HP  IDYRUGHHPSUH VDVHVWDWDLV H UHGX]R2UoDPH QWRGH,QYHVWLP HQWRGHHPSUHV DVHVWDWDLVQRYDORUJOREDOGH 5
 FHQWRHVHWHQWD HQRYHPLOK}HV VHWHFHQWRVHGH]HQRYHPLOHTXDW URFHQWRVHTXDUHQWDHVHWHUH DLV SDUDRVILQV TXH
HVSHFLILFD´
5HODWRU6HQDGRU$FLU*XUJDF]
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
5HVXOWDGRDXVHQWHR5HODWRUIRLGHVLJQDGRR
'HSXWDGR *LOPDU0DFKDGRFRPRUHODWRU ad hoc25HODWyULRIRL aprovadoSR U
XQDQLPLGDGH

6 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 15/2011-CNTXH ³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD 
-XVWLoDHGD'HIHVDFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 GH]HVVHLVPLOK}HVHTXLQKHQWRVPLOUHDLV SDUDRVILQVTXH
HVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
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)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGR DXVHQWHR5HODWRUIRL GHVLJQDGRR'HSXWDGR$QGUH9D UJDVFRPRUHODWR Uad hoc(PFRQIRUPLGDGHFRP RGLVSRVWRQR §2°
do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso NacionalR3U HVLGHQWHGHFODURX 
inadmitidasDVHPHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULRIRLaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

7 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 19/2011-CNTX H³$EUH DR2UoD PHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRG D
$JULFXOWXUD3HFXiULDH$ EDVWHFLPHQWRH GH 2SHUDo}HV2ILFLDLV GH&U pGLWRFUpGL WRHVSHFLDOQRY DORUJOREDOGH 5  
WUH]HQWRVPLOK}HVGHUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGR3U RMHWRFRPLQGLFD omRSHODL QDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQV DHSHODUHMHL omRGDV
GHPDLV
5HVXOWDGR (PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQR§ 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do
Congresso NacionalR3UHVLGHQWHGHFODURXinadmitidasDVHPHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULRIRLaprovadoSRU
XQDQLPLGDGH
8 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 23/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGH,QYHVWLP HQWRSDUDFUpGLWRVXSOHPHQW DU
QRYDORUWRWDOGH 5  XPELOKmRFHQWRHYLQWH HTXDWURPLOK}HVTXDWURFHQWRVHTXDUHQWDHVHLV PLOHR LWRFHQWRVH 
WULQWDHGRLVUHDLV HPIDYRUGHHPSUHVDVHVWDWDLVSDUDRVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR5XEHQV%XHQR
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
5HVXOWDGRDXVH QWHR5 HODWRUI RLGHVLJQDGRR 'HSXWDG R&ODX GLR&DMDGRFRP RUHODWRU  ad hoc25 HODWyULRI RL aprovadoSR U
XQDQLPLGDGH
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA
– 5HTXHULPHQWRSDUDLQFOXVmRQDSDXWDGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Leinº 46/2011-CN
$XWRU'HSXWDGR*LOPDU0DFKDGR
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

EXTRAPAUTA

- 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR  Projeto de Lei nº 46/2011-CNT XH ³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD 8QLmRHP IDYRU GR0LQLVWpULRG RV
7UDQVSRUWHVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5  GH]PLOK}HVGH UHDLV SDUDUHI RUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/H L
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR*LOPDU0DFKDGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGR (PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQR§ 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do
Congresso NacionalR3UHVLGHQWHGHFODURX inadmitidaDHPHQG DLQGLFDGDSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULR IRL aprovadoSR U
XQDQLPLGDGH

(PYLUWXGHGDL QH[LVWrQFLDGH DFRUGRGR &ROH JLDGRGH5 HSUHVHQWDQWHVGDV /LGHUDQoDV3DUWL GiULDVFRPDVVHQWRQD 
&RPLVVmRSDUDGHOLEHUDomRGDVGHPDLVPDWpUL DVFRQVWDQWHVGDV 3DXWDVQVH R3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHHQFHUUD ULDRV
WUDEDOKRVHdeixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV

Pauta nº 26/2011

1 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR  Projeto de Lei nº 5/2011-CNTXH ³$EUH DR 2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRH PIDYR UGR 0LQLVWpULRG DV
&RPXQLFDo}HVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORU GH5  YLQWHHTXDWURPLOK}HV WUH]HQWRVHVHWHQWDHVHLVPLOUHDLV  SDUD
UHIRUoRGHGRWDomRFRQVWDQWHGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU6HQDGRU(GXDUGR%UDJD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD
2 - 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 7/2011-CNTX H ³$EUHD R 2UoDPHQWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRU G RV0LQLVWpULRVGD
)D]HQGDGR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&R PpUFLR([WHULRUHG R7XULVPRFUpGLW RVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH 5 
GH]HQRYHPLOK}HVGX]HQWRVHRLW HQWDHFLQFRPLOWUH]HQWRVHTXDUHQWD HVHLVU HDLV SDUD UHIRUoRGHGRWDo}HV FRQVWDQWHVGD/ HL
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR*RQ]DJD3DWULRWD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3U RMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVDD HH
SHODUHMHLomRGDVGHPDLV
4 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 12/2011-CNTX H³$EUH DR2UoD PHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRG D
$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWRFUpGLWRVXS OHPHQWDUQRYDORUGH5  GRLVPLOK}HVWUH]HQWRVHWU LQWDHTXDW URPLO
TXDWURFHQWRVHYLQWHHVHWHUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
9 - 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 24/2011-CNTX H³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGRV
7UDQVSRUWHVFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 WUH]HQWRVPLOUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
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10 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 26/2011-CNTX H³$EU HDR 2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPI DYRU GR0LQLVWpULRGR V
7UDQVSRUWHVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5 VHWHQWDHXPPLOK}HVVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDHRLWRPLOQRYHFHQWRVH
GH]RLWRUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR$QGUH9DUJDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
11 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 27/2011-CNTXH³$EUHDR2UoD PHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPIDYR UGR0LQLVWpULRGD 
(GXFDomRFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5  VHWHQWDHWUrVPLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHWUrVPLOWUH]HQWRVHWU LQWDHWUrV
UHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR:HOLWRQ3UDGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD
12 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRDR Aviso nº 11/2011-CNTXH ³(Q FDPLQKDFySLD GR$FyUGmR  Q GH   7 &8 3OHQiUL R
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
13 -Requerimento nº 16/2011-CMO TXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXSR GH7UDEDOKRSDUDSURPRYHURDS ULPRUDPHQWRDRFLFORGDV 
RSHUDo}HVGHU HSDVVHGD&DL[D(FRQ{PLFD) HGHUDOYLVDQGRDHILFiFLDHD  HIHWLYLGDGHGDH[HFXomRGRREMHWRFRQWUDWXDOSHOR

PDQGDWiULRDVVLPFRPRDFHOHULGDGHQDOLEHUDomRILQDQFHLUDGRVFRQWUDWDGRV´
$XWRU'HSXWDGR(IUDLP)LOKR
14 - Requerimento nº 17/2011-CMO TXH ³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UX SRGH7 UDEDOKR SDUDHP FDUiWHUSU HYHQWLYRDFRPSDQKDU H
ILVFDOL]DURSODQ HMDPHQWRD H[H FXomRHR FXPSULPHQWRG RVFRPS URPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVSHO RVyUJm RVHHQWLGD GHVGD 
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPYLVWDVjH[HFXomRGR³3URMHWRGH,QWHJUDomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRPDV%DFLDV+LGURJUiILFDV GR
1RUGHVWH6HWHQWULRQDO´
$XWRUHV'HSXWDGRV'DQLOR)RUWH%HQMDPLQ0DUDQKmRH:HOOLQJWRQ5REHUWR

15 – Requerimento n° 23/2011-CMOTXH³6ROLFLWDVHMD FRQYLGDGRR3UHVLGHQWHGD3H WUREUiV6U-RVp6HUJLR* DEULHOOLGH $]HYHGR
SDUDS UHVWDUHVFODUHFLPHQWRVVREUHRV DSRUWHVI LQDQFHLURVUHIHUH QWHVjFRQVWUXo mRGD 5HILQDULD$EUHX H/LPD  HP5HFLIH± 3( 
GHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRILUPDGRHQWUHD3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

16 – Requerimento n° 24/2011-CMOTXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXSRGH7UDEDOKRMXQWRDR&RPLWrGH$YDOLDomR)LVFDOL]DomRH
&RQWUROHGH ([HFXomR2UoDPH QWiULD &),6G D&RPLVVmR0LVW DGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH)LVFDOL]DomR&0 2S DUD
DFRPSDQKDPHQWRDYDOLDomRH ILVFD OL]DomRG D H[HFXomRItVLFDRUoDPHQWiULDHIL
QDQFHLUDGHDo}HVUHODWLYDVj)HUURYLD
7UDQVQRUGHVWLQD´
$XWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV
17 – Requerimento n° 25/2011-CMOTXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHEDWHU DDWXD OFULVHHFRQ{PLFD 
LQWHUQDFLRQDOHRVUHIOH[RVQD HFRQRPLDQDFLRQDOHQRVRUoDPHQWRVFRPDSUHVHQo DGR([FHOHQWtVVLPR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGR GD
)D]HQGD*XLGR0DQWHJD´
$XWRU6HQDGRU9LWDOGR5rJR
18 – Requerimento n° 26/2011-CMOTXH ³5HTXHUDU HDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHE DWHUDLPSODQWDo mRGR6LVWHPD GH
3RXVRSRU,QVWUX PHQWR&DWHJR ULDFRPDSUH VHQoDGR0LQL VWURGH(VWDGRGD 'HIHVDGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRHGR3UHVLGHQWHGD,QIUDHUR´ 0LQLVWURGD'HIHVD6HQKRU&(/62$025,00LQLVWUDGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWR
H*HVWmR6HQKRUD0,5,$0$3$5(&,'$%(/&+,25HR3UHVLGHQWHGD,QIUDHUR6HQKRU*867$92'29$/( 
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
19 – Requerimento n° 27/2011-CMOTXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGHDXGLrQFLD S~EOLF DFRQMXQWDGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV
2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH )LVFD OL]DomRGD &RPLVVmRGH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD SDUDGL VFXWLURW HPD$JHQGDG RPRYLPHQWRGH 
PXOKHUHVSDUDRSUy[LPRFLFORRUoDPHQWiULR
$XWRUD'HSXWDGD/XFLDQD6DQWRV

20 – Requerimento n° 29/2011-CMOTXH ³5HTXH UDU HDOL]DomRGH$XGLrQFLD3 ~EOLFDSDUDGHE DWHU TXHVW}HVUHODWLYDVj 
6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWUR2HVWH±6XGHFR±DR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH)&2
HDRSURMHWR GHFULDomRGR%DQFRGH'H VHQYROYLPHQWRGR&HQWUR 2HVWHFRP DSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VWDGRGD,QWHJUDom R
1DFLRQDOGR6XSHULQWHQGHQWHGD6XGHFRHGR3UHVLGHQWHGR%DQFRGR%UDVLO6$´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
21 – Requerimento n° 30/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDGHQ~QFLDGR- RUQDO2(VWDGRGH
6mR3DXORFRQWLGDQDPDWpULD³ *RYHUQRSDJDSRUSURMHWRIDQWDVPDSDUDD&RSD ´FRPDSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VW DGRGR(VSRUWH H
GR3UHVLGHQWHGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
22 – Requerimento n° 31/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDDSUHVHQWDomRGR3ODQR%UDVLO6HP0LVpULD
FRPDSUHVHQoDGD0LQLVWUD7HUH]D&DPSHORGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
23 – Requerimento n° 33/2011-CMOTXH³6ROLFLWDGR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGRGH0L QDVH(QH UJLDLQIRUPDo}HVVREUHRVDSRUWHV
ILQDQFHLURVUHIHU HQWHVjFRQVWUXo mRGD5 HILQDULD $EUHXH /LPDH P5HFLIH±3( GHFRUUHQWHVG H FRQWUDWRILUPDG RHQWUH D3HWUyOH R
%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$±3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR
24 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGRD R Ofício nº 35/2010-CN TXH³(Q FDPLQKDDR&R QJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULRG H*HVWmRG R)X QGR
&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
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5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

25 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 12/2011-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRDUWH
GD/HLQGHR5HODWyULRGH*HVWmRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDR
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

Pauta nº 27-Alterada/2011

2 - $SUHFLDomRGR Relatório Preliminar com EmendasDSUHVH QWDGRDR Projeto de Lei nº 29/2011-CNTXH³ ,QVWLWXLR3 ODQR
3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR´
5HODWRU6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRSHODDSURY DomRGR5HODWyUL R3UHOLPLQDUFRPHPHQGDVQRV WH UPRVDSUHVHQ WDGRSHOR5HODWR USHODDSURYDom RSDUFLDO 
GDVHPHQGDVQVHHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
- Aprovado por unanimidade na 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 1º/11/2011.
Pauta nº 28/2011

1 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRj Mensagem nº 93/2011-CN TXH³( QFDPLQKDQRVWHU PRVGRGR DUWGD /HLQ GH G H
DJRVWRGHR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRTXDUWRELPHVWUHGH
5HODWRU6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

&RQFOXtGDDDSUHFLDomRGDVPDWpULDVDF RUGDGDVHPUHXQLmRGR&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVGD
&02R3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR
$QWHVFRQYRFRXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
dia 16 de novembro, quarta-feira, às 14h30min e 18 horasH
dia 17 de novembro, quinta-feira, às 10 horas

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH

MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 16 de novembro de 2011 (Extraordinária)

12ª Reunião Extraordinária
convocada para 16/11/2011, às 14h30min
(Iniciada às 14h53min e suspensa às 14h55min)
Pauta nº 29/2011
ABERTURA

2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3% 
23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHQmR KDYLDquorumUHJLPHQWDOSDUDGHOLEHUDomRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGH UDOHQWUHWDQWR
KDYLDDFRUGRGR&ROHJLDGRGH5H SUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3D UWLGiULDVFRPDVV HQWRQD&RPLVVmRSDUDVXVSHQVmRGRVWUDEDOKRV .
(PVHJXLGDDQXQFLRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDSDUDRmesmo dia, 16 de novembro, quarta-feiraàs 17h30min
QRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH
MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 16 de novembro de 2011 (Extraordinária)

Continuação da 12ª Reunião Extraordinária
convocada para 16/11/2011, às 17h30min
(Reiniciada às 18h04min e suspensa às 18h06min)
Pauta nº 29/2011
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REABERTURA


2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3% 
(PYLUWXGHGRLQtFLRGD2UGHPG R'LDQR3OHQiULR GR6HQDGR)H GHUDOGHDFRUGR FRPRGLVSRVWR QR Art. 107, Inciso III, §
único do Regimento Interno do Senado FederalR3UHVLGHQWHVXVSHQGHXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRH[WUDRUGLQiULDSDUDRmesmo dia, 16 de novembro, quarta-feiraàs 19h30min
RXDSyVRWpUPLQRGD2UGHPGRGLDQRVSOHQiULRVGR6HQDGR)HGHUDOHGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH

MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 16 de novembro de 2011 (Extraordinária)
Continuação da 12ª Reunião Extraordinária
convocada para 16/11/2011, às 19h30min
(Reiniciada às 19h39min e suspensa às 20h06min)
Pauta nº 29/2011
REABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR
$SUHFLDomRGDV$WDVGDVHJXLQWHV5HXQL}HV
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLDH
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVH
5HVXOWDGRSRUFRQVHQVRIRLGLVSHQVDGDDOHLWXUDGDV$WDVTXHHPYRWDomRIRUDPaprovadasSRUXQDQLPLGDGH

EXPEDIENTE

&RQIRUPHGHFLGLGRQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDEULOGHIRLdispensada leitura dos expedientes.
23UHVLGHQWHGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SHGLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXH
DOLVWDFRPRVH[SHGLHQWHVIRLHQFDPLQKDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVQHVWDGDWD

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:
1) $WDGD5HXQLmRGD%DQFDGDGR(VWDGRGR$PD]RQDVUHDOL]DGDHPGHPDLRGHLQIRUPDQGRTXHR6HQDGRU(GXDUGR%UDJD
IRLLQGLFDGRFRPR&RRUGHQDGRUGDTXHOD%DQFDGD

2) 2)*/30 '%QGHGHQRYHPEU RGR6HQDGRU 5HQDQ &DOKHLURV/tGHUGR30' %VROLFLWDQGRTXHVREDIRUPDG H
(UUDWDVHMDDFUHVFLGRDR LWHP GR5HODWyULR3UHOLP LQDUFRPHPHQGDVDSUHVHQWDGRDR 3URMHWRGH/HL Q&1 D 
HTXDOL]DomRGHMXURVHE{QXVVREUHRFDSLWDOUHIHUHQWHVDQHJRFLDomRGHGtYLGDVGHSURGXWRUHVUXUDLVGD5HJLmRGD68'(1(

3) $WDGD 5HXQL mRGD%DQFDGD  GR(VWDGRGR 7RFDQWLQVUHDOL]DGDHP GHQR YHPEURGH LQIRUPDQGR TX HR6HQDGR U-R mR
5LEHLURIRLHOHLWR&RRUGHQDGRUGDTXHOD%DQFDGD

4) 2ItFLRQ±*$%±GHGHQRYHPEURGR'HSXWDGR$QGUH9DUJDV 3735 VROLFLWDQGRFRUUHomRGD(PHQGDQ
GHVXDDXWRULDDSUHVHQWDGDDR3URMHWRGH/HLQ&1

5) 2)*$%(1GHGHQRYHPEURGH GR'HSXWDGR+HQULTXH(GXDUGR$OYHV/tGHUGR30'%HQFDPLQKDQGRR2ItFLRQ
'**$%SRU PHLRGR TXDOR'HS DUWDPHQWR1DFLRQDO GH2E UDV&RQW UDDV6HFDV±' QRFVHVFODUHFHTXHHVWiDSWR S DUD
LPSOHPHQWDUDo}HVQHFHVViULDVSDUDVDQDUDVLUUHJXODULGDGHVDSRQWDGDVSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR±7&8TXDQWRDRSURMHWRGH
&RQVWUXomRGD%DUUDJHPGH2LWLFLFDQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

6) 2)1 ±6*0GHGHQRYHP
EURGD6HFUHWiU LD*HUDOGD0HVDGR6HQDGR)HGHUDO&ODXGLD/
\UD1DVFLPHQW R
FRPXQLFDQGRTXHR6HQDGRU5HGLWDULR&DVVROVHDIDVWRXGRH[HUFtFLRGRPDQGDWRGH6HQDGRUGD5HS~EOLFDHPYLUWXGHGDUHDVVXQomR
GRWLWXODUR6HQDGRU,YR&DVVRO 3352 HPGHQRYHPEURGRFRUUHQWH
II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
1) 2ItFLRQ *3GHGHDJRVWRGHGR9HUHDGRU 3UHVLGHQWHGD&kPDUD0XQLFLSDOGH%DUFDUHQDG R(VWDGRGR3DUi 
/XL]GD&RVWD/HmRLQIRUPDQGRUHFHELPHQWRGRVUHFXUVRVILQDQFHLURVGR2UoDPHQWRGD8QLmRSDJRVDTXHOH0XQLFtSLR
2) 2ItFLRQ F*$%,1&)(GHGHR XWXEURGR 'HSXWDGR (VWDGXDO/XFLDQR$]HYHGR 3 3656 HQYLDGR DR3UHVLGHQWHG R
6HQDGR)HGHUDO6HQDGRU-RVp6DUQH\TXHHQFDPLQKRXj&02VHQGRUHFHELGRHPGHQRYHPEURVROLFLWDQGRLQIRUPDo}HVVREUHD
UHWRPDGDGDVREUDVGRQRYR3UHVtGLRGH3DVVR)XQGRLQWHUURPSLGDVGHVGHMXQKRGRFRUUHQWHDQR
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3)(GLWDOGD&kPDUD0XQLFLSDO GH5LR3DUDQDtE D±0*GH GHRXWXEURGH GR3UHVLGHQWHGD&kPDUD 1H \/XL]*DUFL D
FRQYRFDQGR$XGLrQFLD3~EOLFDH HQFDPLQKDQGRFySLDGD$WD  HGDOLVWDGHS UHVHQoDGH$XGL rQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDHPG H
QRYHPEURQRSOHQiULRGDTXHOD&kPDUD0XQLFLSDO

4) ([SHGLHQWHG HGHRXWX EURGHGRV 3UHVLGHQWHVGDVHQW LGDGHVTXHLQWHJUDPDFDPS DQKDSRU P HOKRUHVFRQGLo}HVGH 
WUDEDOKRMXQWR DR*RYHU QR) HGHUDO)(1$'(3 2/$3& )$' 3)$'(32/' )6,1$,7 6,1 ',),6&21$& ,21$/6, 1'(32')
$1),3$1$),&$%3&81$)($*86,132/')HQYLDGRDR3UHVLGHQWHGR6HQDGR)HGHUDO6HQDGRU-RVp6DUQH\TXHHQFDPLQKRX
j&02VHQGRUHFHELGRHPGHQRYHPEURVROLFLWDQGRLQFOXVmRQD/HL2UoDPHQWiULD$QXDO±/2$GHPRQWDQWHVVXILFLHQWHSDUD
UHSRVLomRGDVSHUGDVLQIODFLRQiULDVHUHFRPSRVLomRGDSHUGDLQIODFLRQiULDQRSHUFHQWXDOGHSDUDRVVHUYLGRUHVGD3ROtFLD&LYLOGR
'LVWULWR)HGHUDO

5) 2)1 GHGHQRYHPEURGR3UH IHLWRGD3UHIHLWXU D0 XQLFLSDOGH -yLDQR(VWDGRGR5LR*UDQGHG R6XO-kQLR, YDQ
$QGUHDWWDLQIRU PDQGRRLQWHUHVVHGDTXHOH0XQLFtSLRHPSDUWLFLSDU GRSURFHVVRGHLQGLFD omRG H(PHQGDGHLQLFLDWLYDSRSXODU DR
3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULDSDUDHHQFDPLQKDQGRFySLDGR(GLWDOGD$WDHGDOLVWDGHSUHVHQoDGD$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGD
HPGHQRYHPEUR

6) 2ItFLRGHGHQRYHPEURGR3UHIHLWRGR0XQLFtSLRGH3UHVLGHQWH&DVWHOOR%UDQFRQR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD&ODXGLR
6DUWRULHQFDPLQKDQGRGRFXPHQ WDomRUHIHUHQWH jHPHQGDGHLQLFLD WLYDSRSXODUFRQVWDQGR$WD FySLDGHOLVWD GHSUHVHQoDGH
$XGLrQFLD3~EOLFDUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURHFRPSURYDQWHGHSXEOLFDomRGR&RPXQLFDGRGH$XGLrQFLD3~EOLFD

- Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:
Aviso Seses de 9 de novembro:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 3URJUDPD)DUPiFLD3RSXODU 6LVWHPDGH&RSDJDPHQWR QRWRFDQWHjWUDQVIHUrQFLDGH
UHFXUVRVS~EOLFRVjUHGHSULYDGDGHIDUPiFLDVHGURJDULDVVHPDFRQWUDSUHVWDomRGLUHWDHPEHQVRXVHUYLoRVj$GPLQLVWUDomR


RECLAMAÇÃO
2'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUW R 353% LQIRUP RXTXH QD5HXQLmR2UGLQiULD GHVWD&RPLVVmRUHDOL]DGDHP 
IRLDSURYDGR R Requerimento nº14/2011-CMOGHVXDDX WRULDTXH³ requer a constituição de Grupo de Trabalho para, em caráter
preventivo, acompanhar e fiscalizar o planejamento, a execução e o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Federal com vistas à execução dos investimentos necessários à realização da Copa do
Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016´
2UHIHULGR*UXSRGH7UDEDOKR±*7IRLFRQVWLWXtGRHPFRPDVHJXLQWHFRPSRVLomR
&RRUGHQDGRU'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR 353% 
'HSXWDGR$QGUH9DUJDV 3735 
'HSXWDGR&DUORV%UDQGmR 36'%0$ 
'HSXWDGR5REHUWR%ULWWR 33%$ 
'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR '(0%$ 
'HSXWDGR$GHPLU&DPLOR 3'70* 
'HSXWDGR1LOWRQ&DSL[DED 37%52 
'HSXWDGD/XFLDQD6DQWRV 3&GR%3( 
6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3% 
6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD 36%%$ 
23UHVLGHQWHGHVWD&RPLVVmR 6HQDGRU 9LWDOGR5rJR 30'% 3% HQFDPLQKRXR2ItFLRQ &02G HGH
VHWHPEURDR*R YHUQDGRUGR'LVWULWR)HGHUDO$JQ HOR4XHLUR]VR OLFLWDQGRTXHIRVVHPUHFHELGRVR VPHPEURVGR*7HPGDWDDV HU
PDUFDGDSHOR*RYHUQDGRUSDUDWUDWDUGHDVVXQWRVUHIHUHQWHVjVREUDVGR(VWiGLR1DFLRQDO,VWRSRVWRR'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR
UHFODPRXTXHDWpDSUHVHQWHGDWDQmRREWHYHTXDOTXHUUHVSRVWDGR*RYHUQDGRU23UHVLGHQWHGHWHUPLQRXj6HFUHWDULDGD&02TXH
UHLWHUDVVHRRItFLRDR*RYHUQDGRUGR'LVWULWR)HGHUDO
ORDEM DO DIA


23UHVLGHQWHDRDEULUD2UGHPGR 'LDDYLVRXTXHKDYLDDFRUGRGR&ROHJLDGRGH5HSUHVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDV
FRPDVVHQWRQD&RPLVVmRSDUDDDSUHFLDomRGRVUHODWyULRVDSUHVHQWDGRVDRV3URMHWRVGH/HLVQV&1LWHQV
G D3DXWDQ HDLQFOXVmRGHH[WUD SDXWDVUHIHUHQWHVDRVUHODW yULRVDSUHVHQWDGRVDRV3URMHWRVGH/HLVQ V H
&1HR5HODWyULRGH$WLYLGDGHVGR&RPLWrGH$GPLVVLELOLGDGHGH(PHQGDV&$( 
Pauta nº 29/2011

5 - 5HODWyULRDS UHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 26/2011-CNTX H³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULRGRV
7UDQVSRUWHVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5 VHWHQWDHXPPLOK}HVVHWHFHQWRVHFLQTXHQWDHRLWRPLOQRYHFHQWRVH
GH]RLWRUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR$QGUH9DUJDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGR DXVHQWHR5HODWR UIRL GHVLJQDGRR 'HSXWDGR*LOPDU0DFKDGRFRPRU HODWRU ad hoc(PFRQIRUPLGDGHF RPRGLVSRVWRQ R
§2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do Congresso NacionalR3UHVLGHQWHGHFODUR X
inadmitidaDHPHQGDLQGLFDGDSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULRIRLaprovadoSRUXQDQLPLGDGH
7 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 33/2011-CNTXH ³$EUHDR 2UoDPHQWRGD6HJXULG DGH6RFLDOGD8QLmRHPIDYRUG RV
0LQLVWpULRVGD 3UHYLGrQFLD6RFLDOGR7UDEDO KRH(PSUHJRHGR'HVHQYROYLPHQWR 6RFLDOH &RPEDWHj)RPHFUpGLWRVXSOHPHQWDUQR 
YDORUJOREDOGH 5  XPELOKmR QRYHFHQWRVHQ RYHQWDHWUrVPLOK}HVTXLQKHQWR VHVHWHQWDHFLQ FRPLOWUH]HQWR VH 
WUrVUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR5RQDOGR=XONH
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQ RVWHUPRVGR 3URMHWRFRPLQGLFDomRSHOD LQDGPLVVLELOLGDGHGDVH PHQGDVQV H H SHODUHMHLomR
GDVGHPDLV
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5HVXOWDGR (PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQR§ 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do
Congresso NacionalR3UHVLGHQWHGHFODURXinadmitidasDVHPHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULRIRLaprovadoSRU
XQDQLPLGDGH
8 - 5HODWyULRDSU HVHQWDGRDR Projeto de Lei nº 35/2011-CNTXH ³$EUHDR 2UoDPHQWRGD6HJX ULGDGH6RFLDOGD8QLmRHPIDYRUG R
0LQLVWpULRGD6D~GHFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 WUH]HQWRVPLOUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR9D]GH/LPD
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH
10 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 43/2011-CNTXH³$EUHDR 2UoDPHQWR)LVFDOGD 8QLmRHPIDYRU GRV0LQLVWpULRVGR
'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRHGD3HVFDH$TXLFXOWX UDFUpGLWRV XSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH5 TXDWURFHQWRVHWU rV
PLOK}HVVHWHFHQWRVHYLQWHHFLQFRPLOUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR=p*HUDOGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRSHODUHMHLomRGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH
12 - 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Lei nº 52/2011-CNTXH³$EUHDRV2UoDPHQWRV)LVFDOH GD6HJXULGDGH6RFLDOGD8QLmRH P
IDYRUGRV0LQLVWpULRVGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWR H*HVWmR HGDV &LGDGHV FUpGLWRVXSOHPHQWDU QRYDORUJOREDOGH5 
TXDUHQWDHVHWHPLOK}HVVHLVFHQWRVHQRYHQWDHRLWRPLOTXLQKHQW RVHRLWHQWDHTXDWURUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD
/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR 3URMHWRFRPLQGLFDomRSHOD LQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQV DHSHODUHM HLomRGDV
GHPDLV
5HVXOWDGR (PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQR§ 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do
Congresso NacionalR3UHVLGHQWHGHFODURXinadmitidasDVHPHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULRIRLaprovadoSRU
XQDQLPLGDGH
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA
- 5HTXHULPHQWRSDUDLQFOXVmRQDSDXWDGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Leinº 32/2011-CN
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH


EXTRAPAUTA


- 5HODWyULRDS UHVHQWDGR Projeto de Lei nº 32/2011-CNT XH³$E UHDR2UoDP HQWR)LVFDOGD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGR0 HLR
$PELHQWHHGD , QWHJUDomR 1DFLRQDOFUpGLWRV XSOHPHQWDU QRYDOR UJOREDOGH 5  Q RYHQWDHVHLVPLOK}HVVHWHFHQWRV H
QRYHQWDHRLWRPLOVHWHFHQWRVHVHWHQWDHVHWHUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR6XEVWLWXWLYRDSUHVHQWDGRFRP LQGLFDomRSHODLQDGPLVVLE LOLGDGHGD VHPHQGDVGHQVD 
SHODDSURYDomRGDVHPHQGDVGHQV  HSHODDSURYDomRSDUFLDOGDVHP HQGDVGHQVH HSHODUHMHLomR GDV
GHPDLV
5HVXOWDGR (PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQR§ 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do
Congresso NacionalR3UHVLGHQWHGHFODURXinadmitidasDVHPHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULRIRLaprovadoSRU
XQDQLPLGDGH


REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA
– 5HTXHULPHQWRSDUDLQFOXVmRQDSDXWDGR5HODWyULRDSUHVHQWDGRDRProjeto de Leinº 48/2011-CN
$XWRU'HSXWDGR*LURWR
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

EXTRAPAUTA

- 5HODWyULRDSUH VHQWDGR Projeto de Lei nº 48/2011-CNTXH ³$ EUHDR 2UoDPH QWR)LVFDOGD8 QLmRHPIDYRU  GR0LQLVWpULRGR V
7UDQVSRUWHVFUpGLWRHVSHFLDOQR YDORUGH5 FHQW RH GH]HVVHLVP LOK}HVFHQWRH VHVVHQWDHVHWH PLOVHWHFHQWRV H
QRYHQWDHVHWHUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR*LURWR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR6XEVWLWXW LYRDSUHVHQWDGRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQVH 
SHODDSURYDomRGDVHPHQGDVQVHSHODDSURYDomRSDUFLDOGDVHPHQGDVQVHHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGR (PFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQR§ 2° do Art.146, da Resolução n°1, de 2006, alterada pela de n° 3, de 2008, ambas do
Congresso NacionalR3UHVLGHQWHGHFODURXinadmitidasDVHPHQGDVLQGLFDGDVSHORUHODWRUQRVHXYRWR25HODWyULRIRLaprovadoSRU
XQDQLPLGDGH


REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA
– 5HTXHULPHQWRSDUDLQFOXVmRQ DSDXWDG R Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAE, VREUH
GLUHWUL]HVHRULHQWDo}HVSDUDDQiOLVHGDDGPLVVLELOLGDGHGHHPHQGDVDR3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULDSDUD
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$XWRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH


EXTRAPAUTA

- Relatório de Atividades do Comitê de Admissibilidade de Emendas – CAEVREUH GLUH WUL]HVHRU LHQWDo}HVSDUD DQiOLVHG D
DGPLVVLELOLGDGHGHHPHQG DVDR3URMHWRGH/HL 2UoDPHQWiULDSDUD3URMHWRGH/HLQ &1TXH³(VWLPDD UHFHLWDHIL[DD
GHVSHVDGD8QL mRSDUD RH [HUFtFLRILQDQFHLURGH´ HP UD]mRGR Art. 25, da Resolução nº 1 de 2006 alterada pela de n°3, de
2008, ambas do Congresso Nacional
&RRUGHQDGRU'HSXWDGR'DQLOR)RUWH
5HVXOWDGRaprovadoSRUXQDQLPLGDGH

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

&RQFOXtGDDDSU HFLDomRGDVPDWpULDV DFRUGDGDVHPUHXQLmRGR &ROHJLDGRGH5 HSUHVHQWDQWHVG DV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDV
FRPDVVHQWRQD&RPLVVmRR3UHVLGHQWHVXVSHQGHXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomRGD UHXQLmRH [WUDRUGLQiULDSD UDR dia 17 de novembro, quinta-feira às 9h30minQR 
SOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV


%UDVtOLDGHQRYHPEURGH

MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 17 de novembro de 2011 (Extraordinária)

Continuação da 12ª Reunião Extraordinária
convocada para 17/11/2011, às 9h30min
(Reiniciada e encerrada às 9h58min)
Pauta nº 29/2011

REABERTURA

2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR

$SUHFLDomRGDV$WDVGDVVHJXLQWHV5HXQL}HV
5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRGLD
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVH
5HVXOWDGRaprovadas QD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDHP

(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGHDFRUGR
SDUDG HOLEHUDomRGDVPDWpULDVUHPDQHV FHQWHVGD3DXWDR3U HVLGHQWH
DQXQFLRXTXHHQFHUUDULD RVWUDED OKRVH deixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFL RQDGDVFRPH[FHomRGDVTXHIRUDP
GHOLEHUDGDVQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDHP
01) 5HODWyULRDR Projeto de Lei nº 05/2011-CNTXH³$EUH DR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHP IDYRUGR0LQLVWpULRGDV&RPXQLFDo}HV
FUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5 YLQWHHTXDWURPLOK}HVWUH]HQWRVHVHWHQWDHVHLVPLOUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDomR
FRQVWDQWHGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU6HQDGRU(GXDUGR%UDJD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD

02) 5HODWyULRDR Projeto de Lei nº 07/2011-CNTXH³$EUH DR2UoDPHQWR)LVFDOGD8QLmRHPID YRUGRV0LQLVWpULRVGD)D]HQGD GR
'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH &RPpUFLR([WH ULRU HGR7 XULVPRFU pGLWRVXSOHPHQW DUQR YDORUJORE DOGH5  GH]HQRYH
PLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHFLQ FRPLOWU H]HQWRVHTXDUHQWDHVH LVUHDLV SDUDUH IRUoRGHGRWDo}H VFRQVWDQWHVGD /HL2UoDPHQWiULD
YLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR*RQ]DJD3DWULRWD
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHO QRVWHUPRVGR3 URMHWRFRPLQGLF DomRSHOD LQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQV DD HH 
SHODUHMHLomRGDVGHPDLV

03) 5HODWyULRDR  Projeto de Lei nº 12/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWR )LVFDOGD8QLmRHP IDYRUGR0LQLVW pULRGD$JULFXOWXUD 
3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWRFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH5  GRLVPLOK}HVWUH]HQWRVHWULQWDHTXDWURPLOTXDWURFHQWRV
HYLQWHHVHWHUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGRSURMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDQHSHODUHMHLomRGDVGHPDLV
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04) 5HODWyULRDR Projeto de Lei nº 24/2011-CNTXH³$EUHDR2U oDPHQWR)LVFDO GD8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULR GRV7UDQVSRUWH V
FUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 WUH]HQWRVPLOUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR

05) 5HODWyULRDR  Projeto de Lei nº 26/2011-CNTXH³$EUHDR2U oDPHQWR)LVFDO GD8QLmRHPIDYRUGR0LQLVWpULR GRV7UDQVSRUWH V
FUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUGH 5  VHWHQWDHX PP LOK}HVVHWH FHQWRVHFLQTXHQWDHRL WRPLOQ RYHFHQWRVHGH]RLWR 
UHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR$QGUH9DUJDV
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDHPHQGDGHQHUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGRaprovado QD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDHP

06) 5HODWyULRDR Projeto de Lei nº 27/2011-CNTXH³$EUHDR2U oDPHQWR)LVFDO GD8QLmRHP  IDYRUGR0LQLVWpULRGD(GXFDom R
FUpGLWRHVSHFLDOQRYDORU GH 5 VHWHQWDHWUrV PLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWD HWUrVPLOWUH]HQWRVHWULQWDH WUrVUHDLV 
SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU'HSXWDGR:HOLWRQ3UDGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD

07) 5HODWyULRDRProjeto de Lei nº 33/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDOGD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD
3UHYLGrQFLD6RFLDOGR7UDEDOKRH(PSUHJRHGR 'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH FUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDO GH
5 XPELOKmR QRYHFHQWRVHQR YHQWDHW UrVPLOK}HVTXLQKHQWRV HVHWHQWDH FLQFRP LOWUH]HQWRV HWUrV UHDLV SDUD
UHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR5RQDOGR=XONH
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHO QRVWHUPRVGR3 URMHWRFRPLQGLFDomR SHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVH PHQGDVQV H H SHODUHMHLomR
GDVGHPDLV
5HVXOWDGRaprovado QD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDHP

08)5HODWyULRDRProjeto de Lei nº 35/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6 HJXULGDGH6RFLDO GD8QLmR HPIDYRUGR0LQLVWpULR GD
6D~GHFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUGH5 WUH]HQWRVPLOUHDLV SDUDRILPTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR9D]GH/LPD
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWRIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR
5HVXOWDGRaprovado QD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDHP

09)5HODWyULRDR Projeto de Lei nº 42/2011-CNTXH³$EUHDR2U oDPHQWR)LVFDO GD8QLmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGD-XVWLoDH GD
'HIHVDFUpGLWRHVSHFLDOQRYDORUJOREDOGH5 FHQWRHQRYHQWDHQRYHPLOK}HVRLWRFHQWRVHTXDUHQWDHWUrVPLOFHQWR
HVHVVHQWDUHDLV SDUDRVILQVTXHHVSHFLILFDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
5HODWRU6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVGHQVD

10) 5HODWyULRD R Projeto de Lei nº 43/2011-CNTXH³$E UHDR2UoDPHQW R)LVFDOGD8Q LmRHPIDYRUGRV0LQLVWpULRVGR

'HVHQYROYLPHQWR$JUiULRHGD3HVFDH$TXLFXOWX UDFUpGLWRV XSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH5 TXDWURFHQWRVHWU rV
PLOK}HVVHWHFHQWRVHYLQWHHFLQFRPLOUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDo}HVFRQVWDQWHVGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR=p*HUDOGR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRSHODUHMHLomRGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
5HVXOWDGRaprovado QD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDHP

11) 5HODWyULRDRProjeto de Lei nº 44/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGD6 HJXULGDGH6RFLDO GD8QLmR HPIDYRUGR0LQLVWpULR GD
3UHYLGrQFLD6RFLDOFUpGLWRVXSOH PHQWDUQRYDORUGH5 TXDWURPLOK}HVVHWHFHQWRVH VHWHQWDH VHLVPLOTXDWURFHQ WRVH
WUH]HUHDLV SDUDUHIRUoRGHGRWDomRFRQVWDQWHGD/HL2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRUD6HQDGRUD/~FLD9kQLD
1mRIRUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWR

12) 5HODWyULRDR Projeto de Lei nº 52/2011-CNTXH³$EUHDRV2UoDPHQWRV)LVFDOHGD6 HJXULGDGH6RFLDOGD 8QLmRHPIDYRUGRV
0LQLVWpULRVGR3ODQHMDPHQWR 2UoDPHQWRH*HVWmRHGDV&LGDG HVFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUJOREDOGH5  TXDUHQWD
HVHWHPLOK}HV VHLVFHQWRVH QRYHQWDHRLWR PLO TXLQKHQWRVHRLWHQWDHTXDWURU HDLV SDUDUHIRU oRGHGRWDo}HV FRQVWDQWHVGD/ HL
2UoDPHQWiULDYLJHQWH´
5HODWRU'HSXWDGR:HOOLQJWRQ5REHUWR
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRFRPLQGLFDomRSHODLQDGPLVVLELOLGDGHGDVHPHQGDVQVDHUHMHLomRGDVGHPDLV
5HVXOWDGRaprovado QD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDHP

13) 5HODWyULRDRProjeto de Lei nº 55/2011-CNTXH³$EUHDR2UoDPHQWRGH,QYHVWLPHQWRSDUDFUpGLWRVXSOHPHQWDUQRYDORUWRWDO
5  RLWRELOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHXP PLOK}HVQRYHFHQWRVHTXDUH QWDHFLQFRPLOHTXDWURF HQWRVHVHVVHQ WDH
GRLVUHDLV HPIDYRUGHGLYHUVDVHPSUHVDVHVWDWDLVHUHGX]R2UoDPHQWRGH,QYHVWLP HQWRGHGLYHUVDVHPSUHVDVQRYDORUJOREDOGH5
 YLQWHELOK}HVVHWHFHQWRVHWULQWDHXPPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWDHVHLVPLOHGX]HQWRVHWULQWDHQRYHUHDLV SDUD
RVILQVTXHHVSHFLILFD´
5HODWRU'HSXWDGR$QGUp=DFKDURZ
)RUDPDSUHVHQWDGDVHPHQGDV
9RWR)DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRSHODUHMHLomRGDVHPHQGDVDSUHVHQWDGDV
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14) 5HODWyULRDR  Aviso nº 11/2011-CN TXH³( QFDPLQKDFySLDGR$FyUGmRQ GH 7&83OHQi ULRDFRPSDQKDGRG R
5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQG DPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQW RGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJ HPGR &DQDOGR&RQJ R
VHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV

9RWR3HORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

15)Requerimento nº 16/2011-CMO TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXSRGH 7UDEDOKRSDUDSURPRYHURDS ULPRUDPHQWRDRFLFORGDV 
RSHUDo}HVGHU HSDVVHGD&DL[D(FRQ{PLFD) HGHUDOYLVDQGRDHILFiFLDHD  HIHWLYLGDGHGDH[HFXomRGRREMHWRFRQWUDWXDOSHOR

PDQGDWiULRDVVLPFRPRDFHOHULGDGHQDOLEHUDomRILQDQFHLUDGRVFRQWUDWDGRV´
$XWRU'HSXWDGR(IUDLP)LOKR

16) Requerimento nº 17/2011-CMO TXH³5 HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UXS RGH7U DEDOKRSDUDH PFDUiWHUSUHYH QWLYRDFRPSDQKDU H
ILVFDOL]DURSODQHMDPHQWRDH [HFXomRHRFXP SULPHQWRGRVFR PSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV SHORVyUJmRV HHQWLGDGHV GD
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPYLVWDVjH[HFXomRGR³3URMHWRGH,QWHJUDomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRPDV%DFLDV+LGURJUiILFDV GR
1RUGHVWH6HWHQWULRQDO´
$XWRUHV'HSXWDGRV'DQLOR)RUWH%HQMDPLQ0DUDQKmRH:HOOLQJWRQ5REHUWR

17) Requerimento nº 23/2011-CMO, TXH³6ROLFLWDVHMDFRQYLGDGRR3UHVLGHQWH G D3H WUREUiV6U  -RVp6HUJLR*DE ULHOOLGH$]HYHGR
SDUDS UHVWDUHVFODUHFLPHQWRVVREUHRV DSRUWHVI LQDQFHLURVUHIHUH QWHVjFRQVWUXo mRGD 5HILQDULD$EUHX H/LPD  HP5HFLIH± 3( 
GHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRILUPDGRHQWUHD3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

18)Requerimento nº 24/2011-CMO, TXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomR GH*UXSRGH7 UDEDOKRMXQWRDR&RPLWrGH$YDOLDomR)LVFDOL]DomRH
&RQWUROHGH( [HFXomR2UoDPH QWiULD&)LVG D&RPLVVmR0LVWD GH3ODQRV2UoDPHQWRV3~ EOLFRV H)LVFDOL]DomR&02 SDUD
DFRPSDQKDPHQWRDYDOLDomRH ILVFD OL]DomRG D H[HFXomRItVLFDRUoDPHQWiULDHIL
QDQFHLUDGHDo}HVUHODWLYDVj)HUURYLD
7UDQVQRUGHVWLQD´
$XWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV
19) Requerimento nº 25/2011-CMO, TXH ³5HTXHUD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHEDWHU DDWX DOFULVHHFRQ{PLFD
LQWHUQDFLRQDOHRVUHIOH[RVQD HFRQRPLDQDFLRQDOHQRVRUoDPHQWRVFRPDSUHVHQo DGR([FHOHQWtVVLPR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGR GD
)D]HQGD*XLGR0DQWHJD´
$XWRU6HQDGRU9LWDOGR5rJR

20) Requerimento nº 26/2011-CMO, TXH ³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFDSDUDGHEDW HUDLPSODQWDomRGR6LVWHPDG H
3RXVRSRU,QVWUX PHQWR&DWHJR ULDFRPDSUH VHQoDGR0LQL VWURGH(VWDGRGD 'HIHVDGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR
2UoDPHQWRH*HVWmRHGR3UHVLGHQWHGD,QIUDHUR´ 0LQLVWURGD'HIHVD6HQKRU&HOVR$PRULP0LQLVWUDGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH
*HVWmR0LULDP$SDUHFLGD%HOFKLRUHR3UHVLGHQWHGD,QIUDHUR*XVWDYRGR9DOH 
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
21) Requerimento nº 27/2011-CMO, TXH³ 5HTXHUD UHDOL]DomRGHDXGLrQFLD S~EOLFDFRQMXQWDGD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV
2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH )LVFD OL]DomRGD &RPLVVmRGH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD SDUDGL VFXWLURW HPD$JHQGDG RPRYLPHQWRGH 
PXOKHUHVSDUDRSUy[LPRFLFORRUoDPHQWiULR´
$XWRUD'HSXWDGD/XFLDQD6DQWRV

22) Requerimento nº 29/2011-CMO, TXH³ 5HTXHUDUHDOL ]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFD SDUDGHEDWH UTXHVW}HVUHODWLYD Vj 
6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWU R2HVWH±68' (&2±DR)XQG R&RQVWLWXFLRQDO GH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR 2HVWH
)&2HDRSURM HWRGHFULDomRG R%DQFRGH'HVHQYROYLPHQWRGR &HQWUR2HVWHFRPDSUHVHQoDGR0LQLVWURGH( VWDGRGD,QWHJUDomR 
1DFLRQDOGR6XSHULQWHQGHQWHGD6XGHFRGR3UHVLGHQWHGR%DQFRGR%UDVLO6$´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR

23)Requerimento nº 30/2011-CMO, TXH³5HTXHUDUH DOL]DomRGH$XGL rQFLD3~EOLFDSDUDGHE DWHUDGHQ~QFLDGR- RUQDO2(VWDG RGH
6mR3DXORFRQWLGDQDPDWpULD³ *RYHUQRSDJDSRUSURMHWRIDQWDVPDSDUDD&RSD ´FRPDSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VW DGRGR(VSRUWH H
GR3UHVLGHQWHGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR

24)Requerimento nº 31/2011-CMO, TXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH $XGLrQFLD3~EOLF DSDUDDSUHVHQWDomRGR3ODQR% UDVLO6HP0LVpULD
FRPDSUHVHQoDGD0LQLVWUD7HUH]D&DPSHORGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR

25) Requerimento nº 33/2011-CMO TXH ³6ROLFLWDGR6H QKRU0LQLVWURGH(VWDGR  GH 0LQDVH(Q HUJLDLQIRUPDo }HV VREUHRVDS RUWHV
ILQDQFHLURVUHIHU HQWHVjFRQVWUXo mRGD5HILQDULD$EUHXH/LPDHP5HFLIH3(GHF
RUUHQWHVGH FRQWUDWRILUPDG RHQWUHD3HWUyO HR
%UDVLOHLUR6$3(752%5$6HD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

26) 5HODWyULRDR  Ofício nº 35/2010-CN TXH ³(QFDPLQKDDR&R QJUHVVR1DFLRQDOR5HOD WyULRGH *HVWmRGR)XQ GR &RQVWLWXFLRQDOGH 
)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

27) 5HODWyULRDR  Ofício nº 12/2011-CNT XH³(Q FDPLQKDDR&RQ JUHVVR1DFLRQDOHPFX PSULPHQWRDRDUW HGD/HLQ 
GH R5HODWyULRGH*HVWmRGR )XQGR&RQVWLWXFLRQDO GH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR 2HVWH )& 2 UHIHUHQWHDR 
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
28) 5HODWyULRDMensagem nº 93/2011-CNTXH³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRGRDUW GD/HLQGHGHDJRVWRGH R
5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRTXDUWRELPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
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ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



7HQGRHP YLVWDDLQH[LVWrQFLDGHDFRU GRSD UDG HOLEHUDomRGDVPDWpULDVUHP DQHVFHQWHVGD3DXWD R3U HVLGHQWH
HQFHUURXRVWUDEDOKRV
$QWHVFRQYRFRXDVV HJXLQWHVU HXQL}HVSDUD R dia 22 de novembro, terça-feira, DVH UHP UHDOL]DGDVQRSOHQi ULR GD
&kPDUDGRV'HSXWDGRV
jVKUHXQLmRRUGLQiULD
jVKUHXQLmRH[WUDRUGLQiULD

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH

MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária da Comissão



Reunião realizada em 22 de novembro de 2011 (Ordinária)

23ª Reunião Ordinária
convocada para 22/11/2011, às 14h30min
(Iniciada às 15h03min e suspensa às 15h31min)
Pauta nº 30/2011

ABERTURA

2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3% 
23UHVLGHQWHLQI RUPRXTXHMXQW DPHQWHFRPR& ROHJLDGRGH5HS UHVHQWDQWHVGDV /LGHUDQoDV3D UWLGiULDVFRPDVVHQWRQD 
&RPLVVmR±&5/3WRPRXXPDGHFLVmRLPSRUWDQWHTXDQWRjDOWHUDomRGRLWHPGR3DUHFHU3UHOLPLQDUDSUHVHQWDGRDR3URMHWRGH/HL
1 &1 3/2$   3DUDWDQWR JRVW DULDGHRXYLU RV SDUODPHQWDUHV SUHVHQWHVHS DVVRXDSDODYUD DR6HQDGR U:DO WHU
3LQKHLUR 37%$ HDRV'HSXWD GRV*LOP DU0D FKDGR 370 * %HQMDPLQ0DUDQKmR 30'%3 % 5DLPXQGR *RPHVGH0DW RV
36'%&( ) iELR5DPDOKR 390* 1LOWRQ&DSL [DED 3 7%52  $UOLQGR&KLQiJOLD 3763 0DUo DO)LOKR 30'%06 'DQLOR)RUW H
30'%&( $Q GUH9DUJDV 3735 &ODXGL R&D MDGR '(0%$  =p*H UDOGR 3 73$ HD'HSXWD GD*R UHWH3HU HLUD 35&( TX H
GLVFXWLUDPRDVVXQWR

2V'HSXWDGRV1 LOWRQ&DSL[DED'DQLOR)RUWH$QGUH9DUJDV&O DXGLR&DMDGRH=p *HUDOGRPDQLIHVWDUDPLQWHUHVVHHPTXH 
IRVVHSURUURJDGRRSUD]RSDUDDSUHVHQWDomRGHHPHQGDVDR5HODWyUL R3UHOLPLQDUDSUHVHQWDGRDR 3URMHWRGH/HLQ& 1HR 
3UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHLULDVH UHXQLUFRPR5 HODWRU*HUDOGR2U oDPHQWRSDUD 'HSXWDGR$UOLQGR&KLQDJOLDHFRPR5HODWRUG R
3URMHWRGR3ODQR3OXULDQXDOSDUD RSHUtRGR6HQDGRU:DOWHU3LQKHLURSDUDGHOLEHUDUHPVREUHRDVVXQWR HDWpjVKR UDV
D6HFUHWDULDGD&02LQIRUPDULDRUHVXOWDGR

7HQGRHPYLVWDRLQtFLRGD 2UGHPGR'LDQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVR3UHVLGHQWHDQXQFLRXTXHLULDV XVSHQGHU
RVWUDEDOKRVDQW HVHVFODUHFHXTXHDVVLPTXHIR VVHSRVVtYHOFRORFD ULDHPYRWDo mRR$WR )RUPDOTXHLUi DOWHUDU RVXELWHP GR
3DUHFHU3UHOLPLQDUDSUHVHQWDGRDR3URMHWRGH/HL1&1WUDQVFULWRDVHJXLU
³10.1. Do limite de que trata o item 10, no mínimo R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) deverão ser alocados na ação 8581
– Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde´
3DUDID]HUFRQVWDUDQRYDUHGDomR
10.1. Do limite de que trata o item 10, no mínimo R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) deverão ser alocados no
Ministério da Saúde´

(FRQYRFRXDFRQWLQXDomRGDUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRmesmo dia, 22 de novembro, terça-feiraQRSOHQiULRGD&kPDUD
GRV'HSXWDGRV HQWUHSDXVDRXW pUPLQRGD 2UGHPGRGLDQR SOHQiULRGD& kPDUDGRV'HSXWDGRV HGR6HQDG R)HGHUDOFRPLQWHQ omR
GHYRWDUR$WR)RUPDO

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH



MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 22 de novembro de 2011 (Ordinária)

Continuação da 23ª Reunião Ordinária
convocada para 22/11/2011, após a Ordem do Dia
nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
(Reiniciada às 18h18min e suspensa às 18h19min)
Pauta nº 30/2011
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REABERTURA

2VWUDEDOKRVIR UDPUHLQLFLDGRVSHOR' HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR '(0%$ QRH [HUFtFLRGD3UHVLGrQFLDFRQIRUPHGL VS}HR 
caput do art. 14 da Resolução n° 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional

(PYLUWXGHGDFRQWLQXDomRGD2UGHPGR'LDQRV3OHQiULRVGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVHGR6HQDGR)HGHUDOGHDFRUGRFRP
RGLVSRVWRQRArt. 107, Inciso III, § único do Regimento Interno do Senado Federal, e Art. 46, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos
DeputadosR3UHVLGHQWHHPH[HUFtFLRDQXQFLRXTXHVXVSHQGHULDRVWUDEDOKRV

$QWHVFRQYRFRXDFRQWLQXDomR GDUHXQLmRR UGLQiULDSDUDR dia 23 de novembro, quarta-feiraàs 14 horasQRSO HQiULR
GD&kPDUDGRV'HSXWDGRVSDUDYRWDomRDSHQDVGR$WR)RUPDOTXHLUiDOWHUDURVXELWHPGR3DUHFHU3UHOLPLQDUDSUHVHQWDGRDR
3URMHWRGH/HL1&1 3/2$ 

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH



MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão

Reunião realizada em 23 de novembro de 2011 (Ordinária)

Continuação da 23ª Reunião Ordinária
convocada para 23/11/2011, às 14 horas
(Reiniciada às 14h34min e encerrada às 14h43min)
Pauta nº 30/2011

REABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPUHLQLFLDGRVSHOR3UHVLGHQWH6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3% 
$SUHFLDomRGD$WDGDVHJXLQWH5HXQLmR
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVH
5HVXOWDGRSRUFRQVHQVRIRLGLVSHQVDGDDOHLWXUDGD$WDTXHHPYRWDomRIRLaprovadaSRUXQDQLPLGDGH


EXPEDIENTE

&RQIRUPHGHFLGLGRQD5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDEULOGHIRLdispensada leitura dos expedientes.
23UHVLGHQWHGHWHUPLQRXDR'HSDUWDPHQWRGH7DTXLJUDILDDLQFOXVmRGRVH[SHGLHQWHVQDVQRWDVWDTXLJUiILFDVGDUHXQLmR,QIRUPRXTXH
DOLVWDFRPRVH[SHGLHQWHVIRLHQFDPLQKDGDSHORFRUUHLRHOHWU{QLFRDRVPHPEURVH/LGHUDQoDV3DUWLGiULDVQHVWDGDWD

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:

1) $WDGD5HXQLmRGD%DQFDGDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHLQIRUPDQGRTXHIRUDPHOHLWRVSDUDR
FDUJRGH &RRUGHQDGRUGDTXHOD%DQFDGDR' HSXWDGR+XJR/HDO EHPFRPRRV' HSXWDGRV6LPmR 6HVVLP$OH[DQGUH6DQWRV-DQGL UD
)HJKDOL2WiYLR/HLWHH(GVRQ6DQWRV

2) $WDGD 5HXQL mRGD%DQFDGD  GR(VWDGRGR3L DXtUHDOL]DGDH PGHQ RYHPEURGH LQIRU PDQGRTXH R6H QDGRU-RmR 9LFHQWH 
&ODXGLQR 37%3, IRLHOHLWRRQRYR&RRUGHQDGRUGDTXHOD%DQFDGD

3) $WDGD5HXQL mRGD%DQFDGD GD3DUDtEDU HDOL]DGDHPGHQRYHP EURGH LQGLFDQGRRV QRPHVGR'HSXW DGR0DQRHO-XQLR U
30'%3% H G R6HQDGR U&iVV LR&XQKD/LPD  36'%3% SD UD RFXSDUHPUHVS HFWLYDPHQWHDI XQomRGHFRR UGHQDGRUHVG DTXHOD
%DQFDGD

4)2ItFLRQ 6*0GHGHQRYHPEURGR6HFUHWiULR*HUDOGD0HVDGD &kPDUDGRV'HSXWDGRV6pUJLR6DPSDLR&RQWUHLUDV
GH$OPHLGDFR PXQLFDQGRRDIDVWDPHQWRGR'HSXWDGR5RJp ULR0DUL QKR 36'%51 WHQGRHP YLVWDD UHDVVXQomRQRVWHUPRV GR
DUWLJRHGR5,&'HPGHQRYHPEURGHGR'HSXWDGR%HWLQKR5RVDGR '(051 WLWXODUGRPDQGDWRH[RQHUDGR
DSHGLGRGRFDUJRGH6HFUHWiULRGH(VWDGRGD$JULFXOWXUDGD3HFXiULDHGD3HVFDQR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH
II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:
1) 2)Ë&,216,1352)$=GHGHQRYHPEURGR3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWR1DFLRQDOGRV3URFXUDGRUHVGD)D]HQGD1DFLRQDO
6,1352)$=VROLFLWDQGRDMXVWHVQD3URSRVWD2UoDPHQWiULDSDUDRH[HUFtFLRGH

2) 2)Ë&,21 *$ *GHGHQRYHPEURGHGR*R YHUQDGRUGR'LVWULWR)HGHUDO$JQ HOR4XHLUR]VROLFLWDQGRDMXVWHSRU 
PHLRGHHPHQGDSDUODPHQWDUDR V3URMHWRVGH/H LGR3ODQR3 OXULDQXDO 3/Q &1 H3URMHWRG H/HL2UoDPHQWi ULD
$QXDOSDUD 3/Q&1 
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3) 2ItFLRQ'**$%GH GHQRYHPEURGH GR&KHIH GH*DELQHWHGD'LUHWRULD*HUDOGR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH2EUDV
&RQWUDDV6HFD V'Q RFV)UD QFLVFR'DJPDU) HUQDQGHV DSUHVHQWDQGRLQIR UPDo}HVVREUHR SU RMHWRGHFRQVWU XomRGDED UUDJHP
2LWLFLFDVLWXDGDQR(VWDGRGR5LR*UDQG HGR 1RUWHHPYLUWXG HGDLQFOXVmRG RHPSUHHQGL PHQWRQRUROGHRE UDVLUUHJXODUHVS HOR
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
4) 2)Ë&,2**GH GHQ RYHPEURGH GR *RYHUQDGRUGR(VW DGRGD3DUDtED5LFDUGR9LHLUD&RXWLQKR FRPRREMHWLYRG H
DSURIXQGDUH FR QVROLGDUPXGDQo DVHPVHX(V WDGRVXEPHWH SDUDDQiOLVHHDS UHFLDomR GHVWD& RPLVVmRXPDD JHQGDGH SUR SRVWDV
RULHQWDGDVjLQ FOXVmRGHHPH QGDVDR33$ )HGHUDO HD R3/ 2$FROKLGDVHPD XGLrQFLDVGR2UoD PHQWR
'HPRFUiWLFR

5) 2ItFLRQ*$%/ 0±&103(VSHFLDOGHGHQRYHPEURGR &RQVHOKHLUR1DFLRQDO GR0LQLVWpULR3~ EOLFR/XL]0RUHLUD
*RPHV-~QLRUHQFDPLQKDQGR5HODWyULR$QXDOGH VXDVDWLYLGDGHVMXQWRDR& RQVHOKR1DFLRQDO GR0LQLVWpULR3~ EOLFRUHIHUHQWHDR
SHUtRGRGHMXOKRGHDDJRVWRGH

6) 2ItFLRQ '*GHGHQRYHPE URGR'LUHWRU*HUDOGR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH,Q IUDHVWUXWXUDGH7UDQVSRUWHV±'QLW
-RUJH(UQHVWR3L QWR)UD [HDS UHVHQWDQGRLQIRUP Do}HVFRPSOHPHQWDU HVUHIH UHQWHV DVREUDVGD%5 52 ±&RQVW UXomR3UHVLGHQWH
0pGLFL±&RVWD0DUTXHV
7)2ItFLRQ 03GHGHQ RYHPEURGH GD0LQLVWUDGH (VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWR H*HVWmR 0LULDP%HOFKLRU 
HQFDPLQKDQGR DWXDOL]DomRGDPHPyULDGHFiOFXO RGDVHVWLPD WLYDVHGRVSDUkPHWURVHF RQ{PLFRVXWLOL]DGRVQR3URMHWRGH /HL 
2UoDPHQWiULDGH3/2$

8)2ItFLRQ±*0$VSD U0'GHGHQRYHPEURGH GR0L QLVWURGH( VWDGRGD'HIHVD&HOVR$PRULP VROLFLWDQGRDSRLR 
GHVWD&RPLVVmRQRVHQWLGRGHDQ DOLVDUHDF ROKHUDV(PHQGDV&ROHWLYDVDSUHVHQWDGDVSHO RV&RPDQGRV0LOLWDUHVTXHFRQWHPSOHP D
iUHDWHPiWLFD-XVWLoDH'HIHVDVXEiUHDWHPiWLFD0LQLVWpULRGD'HIHVD

9)2ItFLRQ ±*66(,1)5$GHGH QRYHPEURGR6 HFUHWiULRGH(VW DGRGD6HFUHWDUL DGH(VWDGRGD ,QIUDHVWUXWXUDGR 
(VWDGRGH$ODJRDV0DUFR$QW{Q LRGH$UD~MR)LU HPDQLQIRUPDQG RTXHSHUPD QHFHPYLJHQWHVDVF RQGLo}HVTXHSHUPLWLUDPDQm R
LQFOXVmRGR&DQDOGR6HUWmR$ODJRDQRLQFOXVLYHGRVVHXV7UHFKRVHQR$QH[R9,GD/2$HUDWLILFDRVHXFRPSURPLVVR
GHVRPHQWHHPLW LU2UG HPGH6 HUYLoRGHTXDLVTXHUGRVWU HFKRVG HREU DVGR &DQ DOPHGLDQWHDS UpYLDIRUPDOL]DomRGHPHGLGDVT XH
UHVJXDUGHPRV(UiULRV3~EOLFRV)HGHUDOH(VWDGXDO

10) 2ItFLRQ'**$%GHGHQRYHP EURGR'LUHWRU*HUDOGR'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH2EU DV&RQWUDDV6HFDV'QRFV
(QJHQKHLUR(OLD V)HUQDQ GHV1H WRDSUHVHQW DQGRLQIRUPDo}HVV REUHR SURMHWR G HFRQVWUXomRGD EDUU DJHP &RQJRQKDVVLWXDGD QR
(VWDGRGH0LQDV*HUDLVHPYLUWXGHGDLQFOXVmRGRHPSUHHQGLPHQWRQRUROGHREUDVLUUHJXODUHVSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
11) 2ItFLRQ3 5(6,GHGHQRYHPEURGR'LUHW
RU3UHVLGHQWHG D9DOHF-RVp  (GXDUGR6DEyLD &DVWHOOR%UDQFR 
HQFDPLQKDQGRFySLDGHRItFLRVGLULJLGRVDR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRRQGHDILUPDVHUSRVVtYHOFRQVWDWDURVHVIRUoRVHPSUHHQGLGRV
SHODQRYD'LUHWRULDGD9$/(&QRVHQWLGRGHVDQDUDVLUUHJXODULGDGHVLGHQWLILFDGDVHPREUDV

12) 2ItFLRQ3 5(6,GHGHQRYHPEURGR'LUHW
RU3UHVLGHQWHG D9DOHF-RVp  (GXDUGR6DEyLD &DVWHOOR%UDQFR 
HQFDPLQKDQGRLQIRUPDo}HVFRPSOHPHQWDUHVjV SUHVWDGDVDWUDYp VGRVHX2ItFLRQ  UHODWLYDVDREUDVFRPLQGtFLRVG H
LUUHJXODULGDGHVDSRQWDGDVSHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR

- Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2° quadrimestre de 2011 encaminhado em observância ao disposto no art. 55 da Lei
de Responsabilidade Fiscal e no art. 121 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, encaminhado pelo seguinte órgão:
7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Benjamin Zymler, ao Presidente da CMO:
Aviso Seses de 9 de novembro:
1) $YLVRQ $FyUG mRQ  2EUDVGHDP SOLDomRGRVLVWHPDGHHVJRWDPHQW RV DQLWiULRGR0XQLFtSLRGH6mR 
/XtV0$

Avisos Seses de 16 de novembro:
1) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDVGHLPSODQWDomRGR&RQWRUQR)HUURYLiULRGR0XQLFtSLRGH6mR)pOL[%$

2) $YLVRQ $FyUGmRQ 2EUDGHDGHTXDomRGD%5QRQRUWHGH6HUJLSH


AVISO
Prazo de apresentação de emendas ao PLOA/2012 e PLPPA 2012-2015

23UHVLGHQWHLQIRUPRXTXHR3UH VLGHQWHGR6 HQDGR)HGHUDODSUR YRXSURSRVWDGHSURUU RJDomR até o dia 24 de novembro,
GRSUD]RGHDS UHVHQWDomRGHH PHQGDVDR3URM HWRGH/HL2UoDP HQWiULD$QXDO SDUD HGR 3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSH UtRGR
(VFODUHFHXDLQGDTXHD6HFUHWDULDGD&02UHFHEHUiDVHPHQGDVDWpjVKRUDVGDTXHOHGLD

ORDEM DO DIA

23UHVLGHQWHDRDEULUD2UG HPGR'LDDYLVRXTXHKDYLDDFRUGRGR&ROHJLDGRGH5HSU HVHQWDQWHVGDV/LGHUDQoDV3DUWLGiULDV
FRPDVVHQWRQD&RPLVVmR&5/3SDUDDSUHFLDomRGDDOWHUDomRGRVXELWHPGR3DUHFHU3UHOLPLQDUDSUHVHQWDGRDR3URMHWRGH/HL
1&1 3/2$ 
- $OWHUDomRGRVXELWHPGRParecer Preliminar DRProjeto de Lei nº 28/2011-CN 3/2$ DSURYDGRQDFRQWLQXDomRGD
5HXQLmR([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPDVDEHU
2QGHVHOr³10.1. Do limite de que trata o item 10, no mínimo R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) deverão ser alocados na
ação 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde´
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Leia-se: “10.1. Do limite de que trata o item 10, no mínimo R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) deverão ser alocados no
Ministério da Saúde, em especial na ação 8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde´
$DOWHUDomRWHP RREMHWLYRGH  DWHQGHUDRDFR UGRSUR SRVWR SHOD%DQFDGDG R 30'%HRXW URV/tGHUHV &RQIRUPHQRWDV
WDTXLJUiILFDVGD FRQWLQXDomRGD 5 HXQLmR( [WUDRUGLQiULD UHDOL]DGDHP R 'HSXW DGR'D UFtVLR3HURQGL 30'% 56 
IDODQGRSHOD%DQ FDGDGR30'% DILUPRXTXH ³GRVPLOK}HVGRDXPHQWR GHSDUDG HYHUmRVHUGLULJLGRVjVD~GHHj UHGHGH
HVWUXWXUDomRGHVHUYLoRVGHDWHQomREiVLFDjVD~GH´
3RUHPSUpVWLPRVHUi XWLOL]DGRR GLVSRVWRQRD rt. 325, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, SDUDVROXFLRQDUR
SUREOHPDGRVXELWHPGRParecer PreliminarDRProjeto de Lei nº 28/2011-CN 3/2$ 
5HVXOWDGRDDOWHUDomRIRLaprovadaSRUXQDQLPLGDGH
(PYLUWXGHGDL QH[LVWrQFLDGH DFRUGRGR &ROH JLDGRGH5 HSUHVHQWDQWHVGDV /LGHUDQoDV3DUWL GiULDVFRPDVVHQWRQD 
&RPLVVmRSDUD GHOLEHUDomRGD VPDWpULDV FRQVWDQWHVGD3DXWD QR 3UHVLGHQWHDQXQ FLRXTXHHQFHUU DULDRVWUDEDOKR VH 
deixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV
Pauta nº 30/2011
1 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRD R Aviso nº 11/2011-CN TXH³(Q FDPLQKDFySLDGR$FyUGmRQ  GH  7& 83OHQi ULR
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
2 -Requerimento nº 16/2011-CMO TXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UX SRGH 7UDEDOKRSDUDSURPRYHURDSULPRU DPHQWRDRFLFORGDV
RSHUDo}HVGHU HSDVVHGD&DL[D(FRQ{PLFD) HGHUDOYLVDQGRDHILFiFLDHD  HIHWLYLGDGHGDH[HFXomRGRREMHWRFRQWUDWXDOSHOR

PDQGDWiULRDVVLPFRPRDFHOHULGDGHQDOLEHUDomRILQDQFHLUDGRVFRQWUDWDGRV´
$XWRU'HSXWDGR(IUDLP)LOKR
3 - Requerimento nº 17/2011-CMO TXH ³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*U XSRGH 7UDEDOKRSDU D HPFDUiWHUS UHYHQWLYRDFRPSDQKDU H 
ILVFDOL]DURSODQ HMDPHQWRD H[H FXomRHR FXPSULPHQWRG RVFRPS URPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVSHO RVyUJm RVHHQWLGD GHVGD 
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPYLVWDVjH[HFXomRGR³3URMHWRGH,QWHJUDomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRPDV%DFLDV+LGURJUiILFDV GR
1RUGHVWH6HWHQWULRQDO´
$XWRUHV'HSXWDGRV'DQLOR)RUWH%HQMDPLQ0DUDQKmRH:HOOLQJWRQ5REHUWR

4 – Requerimento n° 23/2011-CMOTXH³6ROLFLWDVHMDFRQY LGDGRR3UHVLGHQWHGD3H WUREUiV6U -RVp6HUJLR* DEULHOOLGH$ ]HYHGR
SDUDS UHVWDUHVFODUHFLPHQWRVVREUHRV DSRUWHVI LQDQFHLURVUHIHUH QWHVjFRQVWUXo mRGD 5HILQDULD$EUHX H/LPD  HP5HFLIH± 3( 
GHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRILUPDGRHQWUHD3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

5 – Requerimento n° 24/2011-CMOTXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomR GH*UXSRGH7UDEDOKRMXQWRDR&RPLWrGH$YDOLDomR)LVFDOL]Dom RH
&RQWUROHGH ([HFXomR2UoDPH QWiULD &),6G D&RPLVVmR0LVW DGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH)LVFDOL]DomR&0 2S DUD
DFRPSDQKDPHQWRDYDOLDomRH ILVFD OL]DomRG D H[HFXomRItVLFDRUoDPHQWiULDHIL
QDQFHLUDGHDo}HVUHODWLYDVj)HUURYLD
7UDQVQRUGHVWLQD´
$XWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV
6 – Requerimento n° 25/2011-CMOTXH ³ 5HTXHUD UH DOL]DomRGH $XGLrQFLD 3~EOLFDSDUD GHEDWH UD DWX DOFULVHHFRQ{PLFD 
LQWHUQDFLRQDOHRVUHIOH[RVQD HFRQRPLDQDFLRQDOHQRVRUoDPHQWRVFRPDSUHVHQo DGR([FHOHQWtVVLPR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGR GD
)D]HQGD*XLGR0DQWHJD´
$XWRU6HQDGRU9LWDOGR5rJR
7 – Requerimento n° 26/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDLPSODQWDomRGR6LVWHPDGH3RXVR
SRU,QVWUXPHQWR&DWHJRULDFRPDSUHVHQoDGR0LQLVWURGH(VWDGRGD'HIHVDGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH
*HVWmRHGR3U HVLGHQWHGD,QIU DHUR”.(Ministro da Defesa, Senhor Celso Amorim; Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Senhora Miriam Aparecida Belchior e o Presidente da Infraero, Senhor Gustavo do Vale)
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
8 – Requerimento n° 27/2011-CMOTXH ³5HT XHUD UH DOL]DomRGH DXGLrQFLD S~EOLFDFRQMXQWDGD &RPLVVmR0LVWDGH3ODQR V
2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH )LVFD OL]DomRGD &RPLVVmRGH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD SDUDGL VFXWLURW HPD$JHQGDG RPRYLPHQWRGH 
PXOKHUHVSDUDRSUy[LPRFLFORRUoDPHQWiULR
$XWRUD'HSXWDGD/XFLDQD6DQWRV

9 – Requerimento n° 29/2011-CMOTXH³ 5HTXHUDUH DOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFD SDUDGHEDWH UT XHVW}HVUHODWLYD Vj 
6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWUR2HVWH±6XGHFR±DR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH)&2
HDRSURMHWR GHFULDomRGR%DQFRGH'H VHQYROYLPHQWRGR&HQWUR 2HVWHFRP DSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VWDGRGD,QWHJUDom R
1DFLRQDOGR6XSHULQWHQGHQWHGD6XGHFRHGR3UHVLGHQWHGR%DQFRGR%UDVLO6$´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR

10 – Requerimento n° 30/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDGHQ~QFLDGR- RUQDO2(VWDGRGH
6mR3DXORFRQWLGDQDPDWpULD³ *RYHUQRSDJDSRUSURMHWRIDQWDVPDSDUDD&RSD ´FRPDSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VW DGRGR(VSRUWH H
GR3UHVLGHQWHGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
11 – Requerimento n° 31/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDDSUHVHQWDomRGR3ODQR%UDVLO6HP0LVpULD
FRPDSUHVHQoDGD0LQLVWUD7HUH]D&DPSHORGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
12 – Requerimento n° 33/2011-CMOTXH³6ROLFLWDGR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGRGH0L QDVH(QH UJLDLQIRUPDo}HVVREUHRVDSRUWHV
ILQDQFHLURVUHIHU HQWHVjFRQVWUXo mRGD5 HILQDULD $EUHXH /LPDH P5HFLIH±3( GHFRUUHQWHVG H FRQWUDWRILUPDG RHQWUH D3HWUyOH R
%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$±3'96$´
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$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

13 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGRD R Ofício nº 35/2010-CN TXH³(Q FDPLQKDDR&R QJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULRG H*HVWmRG R)X QGR
&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 12/2011-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRDUWH
GD/HLQGHR5HODWyULRGH*HVWmRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDR
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

15 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRj Mensagem nº 93/2011-CNTXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRG RDUWGD /HLQGH GH
DJRVWRGHR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRTXDUWRELPHVWUHGH
5HODWRU6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

&RQFOXtGDDDSU HFLDomRGDPDWpULDDFRUGDGDHP UHXQLmRGR&R OHJLDGRGH5HSUHV HQWDQWHVGDV /LGHUDQoDV3DUWLGiULDVFRP 
DVVHQWRQD&02&5/3R3UHVLGHQWHHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXDUH DOL]DomRGHUHXQLmRRUGLQiULDSDUDRdia 29 de novembro, terça-feira, às 14h30minQRSOHQiULRGD
&kPDUDGRV'HSXWDGRV

(FRPXQLFRXD UHDOL]DomRGHUH XQL}HVFRPR5 HODWRU*HUDOGR2UoDPHQWRSDUD'HSXWDGR$UOLQGR&KLQDJOLD 3763  
FRPRV5HODWRUHV6HWRULDLVGDViUHDVWHPiWLFDVGD3URSRVWD2UoDPHQWiULDSDUDQDVDODGHUHXQLmRGD3UHVLGrQFLDGD&RPLVVmR
SDUDWUDWDUVREUHGHILQLomRGRFURQRJUDPDGHWUDEDOKRVUHIHUHQWHVDRVUHODWyULRVVHWRULDLV
dia 24 de novembro, quinta-feira, 10 horasH
dia 28 de novembro, segunda-feira, às 15 horas

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH

MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão



Reunião realizada em 29 de novembro de 2011 (Ordinária)

24ª Reunião Ordinária
convocada para 29/11/2011, às 14h30min
(Iniciada às 15 horas e encerrada às 15h01min)
Pauta nº 30/2011
ABERTURA
2VWUDEDOKRVIRUDPDEHUWRVSHO R9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU  &\UR0LUDQG D 36'%*2 QR H[HUFtFLRGD3UHVLGrQFLD 
FRQIRUPHGLVS}HRcaput do art. 14 da Resolução n° 1/2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional
(PYLUWXGHGDLQ H[LVWrQFLDGH quorumUHJLPHQWDO SDUDGHOLEHUDom RQDUHSUHV HQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOR3UHVLGHQWHH P
H[HUFtFLRDQXQFLRXTXHHQFHUUDULDRVWUDEDOKRVHdeixaram de ser apreciadasDVPDWpULDVDEDL[RUHODFLRQDGDV

$WDGD5HXQLmR2UGLQiULDUHDOL]DGDQRVGLDVH

Pauta nº 30/2011
1 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRD R Aviso nº 11/2011-CN TXH³(Q FDPLQKDFySLDGR$FyUGmRQ  GH  7& 83OHQi ULR
DFRPSDQKDGRGR5HODWyULRHGR9RWRTXHRIXQGDPHQWDPUHODWLYRDOHYDQWDPHQWRGHDXGLWRULDQDVREUDVGH0DFURGUHQDJHPGR&DQDO
GR&RQJRVHUYLoRVGHGUHQDJHPGRFDQDOHSDYLPHQWDomRGHGLYHUVDVUXDVHP9LOD9HOKD(6 7& ´
5HODWRU6HQDGRU-D\PH&DPSRV

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
2 -Requerimento nº 16/2011-CMO TXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*UX SRGH 7UDEDOKRSDUDSURPRYHURDSULPRU DPHQWRDRFLFORGDV
RSHUDo}HVGHU HSDVVHGD&DL[D(FRQ{PLFD) HGHUDOYLVDQGRDHILFiFLDHD  HIHWLYLGDGHGDH[HFXomRGRREMHWRFRQWUDWXDOSHOR

PDQGDWiULRDVVLPFRPRDFHOHULGDGHQDOLEHUDomRILQDQFHLUDGRVFRQWUDWDGRV´
$XWRU'HSXWDGR(IUDLP)LOKR
3 - Requerimento nº 17/2011-CMO TXH ³5HTXHUDFRQVWLWXLomRGH*U XSRGH 7UDEDOKRSDU D HPFDUiWHUS UHYHQWLYRDFRPSDQKDU H 
ILVFDOL]DURSODQ HMDPHQWRD H[H FXomRHR FXPSULPHQWRG RVFRPS URPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVSHO RVyUJm RVHHQWLGD GHVGD 
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD)HGHUDOFRPYLVWDVjH[HFXomRGR³3URMHWRGH,QWHJUDomRGR5LR6mR)UDQFLVFRFRPDV%DFLDV+LGURJUiILFDV GR
1RUGHVWH6HWHQWULRQDO´
$XWRUHV'HSXWDGRV'DQLOR)RUWH%HQMDPLQ0DUDQKmRH:HOOLQJWRQ5REHUWR
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4 – Requerimento n° 23/2011-CMOTXH³6ROLFLWDVHMDFRQY LGDGRR3UHVLGHQWHGD3H WUREUiV6U -RVp6HUJLR* DEULHOOLGH$ ]HYHGR
SDUDS UHVWDUHVFODUHFLPHQWRVVREUHRV DSRUWHVI LQDQFHLURVUHIHUH QWHVjFRQVWUXo mRGD 5HILQDULD$EUHX H/LPD  HP5HFLIH± 3( 
GHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRILUPDGRHQWUHD3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

5 – Requerimento n° 24/2011-CMOTXH³5HTXHUDFRQVWLWXLomR GH*UXSRGH7UDEDOKRMXQWRDR&RPLWrGH$YDOLDomR)LVFDOL]Dom RH
&RQWUROHGH ([HFXomR2UoDPH QWiULD &),6G D&RPLVVmR0LVW DGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH)LVFDOL]DomR&0 2S DUD
DFRPSDQKDPHQWRDYDOLDomRH ILVFD OL]DomRG D H[HFXomRItVLFDRUoDPHQWiULDHIL
QDQFHLUDGHDo}HVUHODWLYDVj)HUURYLD
7UDQVQRUGHVWLQD´
$XWRU'HSXWDGR5DLPXQGR*RPHVGH0DWRV
6 – Requerimento n° 25/2011-CMOTXH ³ 5HTXHUD UH DOL]DomRGH $XGLrQFLD 3~EOLFDSDUD GHEDWH UD DWX DOFULVHHFRQ{PLFD 
LQWHUQDFLRQDOHRVUHIOH[RVQD HFRQRPLDQDFLRQDOHQRVRUoDPHQWRVFRPDSUHVHQo DGR([FHOHQWtVVLPR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGR GD
)D]HQGD*XLGR0DQWHJD´
$XWRU6HQDGRU9LWDOGR5rJR
7 – Requerimento n° 26/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDLPSODQWDomRGR6LVWHPDGH3RXVR
SRU,QVWUXPHQWR&DWHJRULDFRPDSUHVHQoDGR0LQLVWURGH(VWDGRGD'HIHVDGD0LQLVWUDGH(VWDGRGR3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH
*HVWmRHGR3U HVLGHQWHGD,QIU DHUR”.(Ministro da Defesa, Senhor Celso Amorim; Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Senhora Miriam Aparecida Belchior e o Presidente da Infraero, Senhor Gustavo do Vale)
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
8 – Requerimento n° 27/2011-CMOTXH ³5HT XHUD UH DOL]DomRGH DXGLrQFLD S~EOLFDFRQMXQWDGD &RPLVVmR0LVWDGH3ODQR V
2UoDPHQWRV3~ EOLFRVH )LVFD OL]DomRGD &RPLVVmRGH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD SDUDGL VFXWLURW HPD$JHQGDG RPRYLPHQWRGH 
PXOKHUHVSDUDRSUy[LPRFLFORRUoDPHQWiULR
$XWRUD'HSXWDGD/XFLDQD6DQWRV

9 – Requerimento n° 29/2011-CMOTXH³ 5HTXHUDUH DOL]DomRGH$XGLrQFLD3~E OLFD SDUDGHEDWH UT XHVW}HVUHODWLYD Vj 
6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWUR2HVWH±6XGHFR±DR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH)&2
HDRSURMHWR GHFULDomRGR%DQFRGH'H VHQYROYLPHQWRGR&HQWUR 2HVWHFRP DSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VWDGRGD,QWHJUDom R
1DFLRQDOGR6XSHULQWHQGHQWHGD6XGHFRHGR3UHVLGHQWHGR%DQFRGR%UDVLO6$´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
10 – Requerimento n° 30/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUDGHQ~QFLDGR- RUQDO2(VWDGRGH
6mR3DXORFRQWLGDQDPDWpULD³ *RYHUQRSDJDSRUSURMHWRIDQWDVPDSDUDD&RSD ´FRPDSU HVHQoDGR0LQLVWURGH(VW DGRGR(VSRUWH H
GR3UHVLGHQWHGD$XWRULGDGH3~EOLFD2OtPSLFD´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
11 – Requerimento n° 31/2011-CMOTXH³5HTXHUDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDDSUHVHQWDomRGR3ODQR%UDVLO6HP0LVpULD
FRPDSUHVHQoDGD0LQLVWUD7HUH]D&DPSHORGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR6RFLDOH&RPEDWHj)RPH´
$XWRU'HSXWDGR0DUoDO)LOKR
12 – Requerimento n° 33/2011-CMOTXH³6ROLFLWDGR6HQKRU0LQLVWURGH(VWDGRGH0L QDVH(QH UJLDLQIRUPDo}HVVREUHRVDSRUWHV
ILQDQFHLURVUHIHU HQWHVjFRQVWUXo mRGD5 HILQDULD $EUHXH /LPDH P5HFLIH±3( GHFRUUHQWHVG H FRQWUDWRILUPDG RHQWUH D3HWUyOH R
%UDVLOHLUR6$±3HWUREUDVHD3HWUyOHRVGH9HQH]XHOD6$±3'96$´
$XWRU'HSXWDGR&ODXGLR&DMDGR

13 – 5HODWyULRD SUHVHQWDGRD R Ofício nº 35/2010-CN TXH³(Q FDPLQKDDR&R QJUHVVR1DFLRQDOR5HODWyULRG H*HVWmRG R)X QGR
&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD
14 – 5HODWyULRDSUHVHQWDGRDROfício nº 12/2011-CNTXH³(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOHPFXPSULPHQWRDRDUWH
GD/HLQGHR5HODWyULRGH*HVWmRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR&HQWUR2HVWH )&2 UHIHUHQWHDR
VHPHVWUHGH´
5HODWRU'HSXWDGR+HXOHU&UXYLQHO

9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD

15 - 5HODWyULRD SUHVHQWDGRj Mensagem nº 93/2011-CNTXH ³(QFDPLQKDQRVWHUPRVGRG RDUWGD /HLQGH GH
DJRVWRGHR5HODWyULRGH$YDOLDomRGH5HFHLWDVH'HVSHVDVUHIHUHQWHDRTXDUWRELPHVWUHGH´
5HODWRU6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
9RWRSHORDUTXLYDPHQWRGDPDWpULD


ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

(PYLUWXGHGDLQH[LVWrQFLDGH quorumUHJLPHQ WDOSDUDGHOLEHUDomRQDUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDOREVHUYDGR
GLVSRVWRno art. 29, § 1º do Regimento ComumR3UHVLGHQWHHPH[HUFtFLRHQFHUURXDUHXQLmR

$QWHVFRQYRFRXDUHDOL]DomRGDVVHJXLQWHVUHXQL}HVQRSOHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRV
dia 6 de dezembro, terça-feira, às 10 horas, 14h30min, 18 e 20 horas;
dia 7 de dezembro, quarta-feira, às 14h30min, 18 e 20 horas; e
dia 8 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, 14h30min, 18 e 20 horas.

%UDVtOLDGHQRYHPEURGH

MYRNA LOPES PEREIRA
Secretária de Comissão
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%±&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWH6REUH0XGDQoDV
&OLPiWLFDV±&00&






Resenha Mensal
D




Reuniões Realizadas

Quantidade

5HXQL}HV



Total

08




Matérias

Quantidade

5HTXHULPHQWRV DSURYDGRV 



Total

05







Resenha Consolidada
D


Reuniões Realizadas

Quantidade

,QVWDODomR ,167



5HXQL}HV



Total

15



Proposições

Quantidade

5HTXHULPHQWRV DSURYDGRV 



Total

17
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Resultados das Reuniões
D

Reunião realizada em 1° de novembro de 2011
8ª Reunião, às 14 horas


$XGLrQFLDS~EOLFDFRPDILQDOLGDGHGHGHEDWHUR3ODQRGH$JUL FXOWXUDGH%DL[R&DUERQREHPFRPRDVDo}HVTXHYLVHP
DOFDQoDURVREMH WLYRVHVW DEHOHFLGRVQD3ROtWLFD 1DFLRQDOVREUH0 XGDQoDVGR&OLPDHPDWHQGLPHQWRDR3ODQRGH7UDEDO KR
GHVWD&RPLVVmRDSURYDGRHP GHRXWXEURGRFR UUHQWHFRPD SUHVHQoDGRVVHJXLQWHVFRQYL GDGRV(GXDUGR'HOJD GR$VVDG
6HFUHWiULRGH0XGDQoDV&OLPi WLFDVH 4XDOLGDGH$PELHQWDO 6 0&400$UHS UHVHQWDQGRR0LQLVWpULRGR0HLR $PELHQWH 
&DUORV0DJQR&KDYHV%UDQGmR'LUHWRUGR'HSDUWDPHQWRGH6LVWHPDVGH3URGXomRH6XVWHQWDELOLGDGH'(35266'&0$3$
H(OYLVRQ1XQHV5DPRV&RRUGHQDGRUGH0D
QHMR6XVWHQWiYHO GRV6LVWHPDV3URGXWLYRV&063'(35266
'&0$3$
UHSUHVHQWDQGRR 0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWH FLPHQWR9LQtFLXV/ HDQGUR6NURE RW&RRUGHQ DGRUG R&HQWURG H
3HVTXLVDH$Qi OLVH7HFQROyJLFD  GD$JrQF LD1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH %LRFRPEXVWtYHLV±$13 H $OIUHG6]Z DUF
&RQVXOWRUGH(PLVV}HVH7HFQRORJLDGDÒ1,&$



Reunião realizada em 4 de novembro de 2011


9ª Reunião, às 8h30min



$XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDOGD&00&HP)R]GR,JXDoX GHVWLQDGDDDYDOLDUH GHEDWHUDVXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDOD 
SDUWLUGDJHUDomRGHHQHUJLDKLGUHOpWULFD
Programação
'DWDGHQRYHPEURGH±VH[WDIHLUD
/RFDO$XGLWyULR,QWHJUDomR±&HQWURGH7UHLQDPHQWR
8VLQD,WDLSX%LQDFLRQDO±)R]GR,JXDoX±3DUDQi




K

$EHUWXUD
6HQDGRUSérgio Souza±3UHVLGHQWHGD&00&
Jorge Miguel Samek±'LUHWRU*HUDO%UDVLOHLURGD,WDLSX%LQDFLRQDO

KV±KV

0HVD³(QHUJLDH0XGDQoDV&OLPiWLFDV´
Amilcar Guerreiro±'LUHWRUGH(VWXGRV(FRQ{PLFRV(QHUJpWLFRVH$PELHQWDLVGD(3(
Luiz Pinguelli Rosa±'LUHWRU*HUDOGD&233(8)5-

KV±KV

'HEDWHVDEHUWXUDSDUDSHUJXQWDVGRVPHPEURVGD&00&

KV±KV

$OPRoRQR5HVWDXUDQWHGR3DUTXH7HFQROyJLFRGD,WDLSX%LQDFLRQDO

KV±KV

&DPLQKDGDSHOR3DUTXH7HFQROyJLFRGD,WDLSX%LQDFLRQDO

KV±K

0HVD³$JULFXOWXUDH0XGDQoDV&OLPiWLFDV´
Celso Vainer Manzatto±&KHIH*HUDOGD(PEUDSD0HLR$PELHQWH
Cases,WDLSX%LQDFLRQDO³&XOWLYDQGRÈJXD%RD´

K±K






Nelton Miguel Friedrich'LUHWRUGH&RRUGHQDomRH0HLR$PELHQWH,WDLSX

³(QHUJLDV5HQRYiYHLV´
Cícero Bley6XSHULQWHQGHQWHGH(QHUJLDV5HQRYiYHLV,WDLSX

K±K

'HEDWHVDEHUWXUDSDUDSHUJXQWDVGRVPHPEURVGD&00&
(QFDPLQKDPHQWRVOHJLVODWLYRV

K±K

9LVLWDWpFQLFDj,WDLSX%LQDFLRQDO

K±K

6REUHYRRQDÈUHDGR5HVHUYDWyULRGD,WDLSX%LQDFLRQDO
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Reunião realizada em 9 de novembro de 2011
10ª Reunião, às 14horas



$XGLrQFLDS~EOLFDGHVWLQDGDDDSUHVHQWDUDV Do}HVDWXDLVH IXWXUDVVREUHDJHVWm RGDViJXDVQR% UDVLOHDVLQLFLDWLYDV
SHUDQWHRXWURVSDtVHVHPDWHQGLPHQWRDR5HTXH ULPHQWRQGH&00&GHDXWRULDGR6HQDGRU6pUJLR6RX]DDSURYDGR
HPGHVHWH PEURGRFRUUHQW HFRPDSUHVH QoDGRVVHJXL QWHVFRQYLGDGRV9 LFHQWH$QGUHX *XLOOR'LUHWRU3UH VLGHQWHGD 
$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV± $1$(/XL]$OEHUWRGH0HQGR QoD6DEDQD \& KHIHGH$VVXQWRV(VWUDWpJLFRV H5HODo}HV 
,QVWLWXFLRQDLVH (VWHYmR&DPSHOR0HOR 0RXUD'LUHWRUGR'HSDUWD PHQWRGH$JULFXOW XUDHPÈJXDVGD8QLmRUHSUHVH QWDQGRR
0LQLVWpULRGD3HVFDH$TLFXOWXUD
'HOLEHUDomRGH5HTXHULPHQWRV([WUDSDXWD


REQUERIMENTO Nº 13, DE 2011-CMMC
5HTXHLURQRVWH UPRVUHJLPHQWDLVDL QGLFDomRG RV6HQDGRUHV-RUJH9LDQDH9DQHVVD *UD]]LRWLQHGRV'HSXWDGRV$OIUHGR 
6LUNLV0iUFLR0DFrGR$UQDOGR-DUGLPH$QWRQLR&DUORV7KDPHSDUDSDUWLFLSDUHPFRPRUHSUHVHQWDQWHVGHVWD&RPLVVmR0LVWD
GH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR&RQJ UHVVR1DFLRQDOGD& RQIHUrQFLDGDV3DUWHV &23 QD&RQYHQomR4XDGURGDV1Do}HV
8QLGDVVREUH0XGDQoDGR&OLPD 81)& && HG D&RQIHU rQFLDGDVSDUWHVQR3URWRFRORGH4XLR WR &03 TXH RFRUUHUmR
HP'XUEDQFLG DGHGDÈIULFDG R6XOQDSURYtQ FLDGH.Z D]XOX1DWDOHQWUHRV GLDVGHQRYHPEURHGHGH ]HPEURGR 
FRUUHQWHDQR
$XWRULD6HQDGRU6pUJLR6RX]D
5HVXOWDGR$SURYDGR

REQUERIMENTO Nº 14, DE 2011-CMMC


5HTXHLURDUHDOL]DomRGHDXGLrQ FLDS~EOLFD GHVWD&RPLVVmRQD &LGDGHGH3DVVR )XQGR±56DIL PGHGLVFXWLUD SDUWLFLSDomR
GDSURGXomR HR FRQVXPRGHELR GLHVHOQDPDWUL]HQHUJpWLFDQDF LRQDOFRPRIRUPD GHGLPLQXLUPRVDHPLVVmRGHFDUERQRQ D
DWPRVIHUDUHGX]LQGRRVHIHLWRVQRFOLPD3RVWHULRUPHQWHjDXGLrQFLDS~EOLFDVHUiUHDOL]DGDYLVL WDWpFQLFDjLQG~VWULD%6%LRV H
D(PEUDSDGH3DVVR)XQGR
$XWRULD'HSXWDGR/XL]1Rp
5HVXOWDGR$SURYDGR

REQUERIMENTO Nº 15, DE 2011-CMMC


1RVWHUPRVUHJLPHQWDLVUHTXHLURD9([DRXYLGRR3OHQi ULRGHVWD&RPLVVmRVHMDUHDOL]DGD$XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDOH P
$UDFDMXQR(VWDGRGH6HUJLSHS DUDWUDWDUGRWHPD$V&RQVHTXrQFLDVGDV0XGDQoDV&OLPiWLFDVQRV%LRPDV%UDVLOHLURV0DWD
$WOkQWLFD&DDWLQJD&HUUDGRH$PD]{QLD
$XWRULD'HSXWDGR0iUFLR0DFrGRH6HQDGRU6pUJLR6RX]D
5HVXOWDGR$SURYDGR

REQUERIMENTO Nº 16, DE 2011-CMMC


5HTXHLURQRVWH UPRVUHJLPHQWDLVDU HDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDO QDFLGDGHGH6mR3 DXORGHVWLQDGDDDYDOLDUH
GHEDWHUD SROtWLFDVHWRULDOQDiU HDGDVFL GDGHVHFHQWURVXUEDQ RVGHDFRUGRF RPRV REMHWLYRVGD3ROtWLFD1DFLRQDOVREUH 
0XGDQoDVGR&OLPD
$XWRULD'HSXWDGR$QWRQLR&DUORV0HQGHV7KDPHH6HQDGRU6pUJLR6RX]D
5HVXOWDGR$SURYDGR



Reunião realizada em 16 de novembro de 2011



11ª Reunião, às 14horas
$XGLrQFLDS~EOLFDGHVWLQDGDDD SUHVHQWDU DVDWLYLGDGHVTXHUHG X]HPDVHPL VV}HVGHGHVPDWD PHQWRHGH JUDGDomR
IORUHVWDO±5(''HSDJDPHQWRSRUVHUYLoRVDPELHQWDLVHPDWHQGLPHQWRDR3ODQR GH7UDEDOKRGHVWD&RPLVVmRDSURYDGRHP
GHRXWXEURGRFRUUHQWHFRPDSUHVHQoDGRV
VHJXLQWHVFRQYLG DGRV2VYDOGR 6WHOOD±'LUHWRU GR3URJUDPDGH 0XGDQoDV 
&OLPiWLFDVGR,3 $0,QVWLWXWRGH3HVTXLVD$PELH QWDOGD$PD] {QLD*XVWDYR7RVH OOR3LQKHLUR&R RUGHQDGRUSDUD, QVWLWXLo}HV
)LQDQFHLUDV,QWHUQDFLRQDLVGR71&7KH 1DWXUH&RQVHUYDQF\H 3DXOR' ÈYLOD)HUUHLUD 'LUHWRU([HFXWLYRGR,'( 6$,QVWLWXWR
GH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH6RFLRDPELHQWDOGH*RLiV



Reunião realizada em 18 de novembro de 2011





12ª Reunião, às 8h30min

$XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDOGD&00&HP 6mR3DXORSDUDWUDWD UGDVFDXVDV H FRQVHTXrQFLDVGDVPXGDQoDVGRFOLPD 
UHODFLRQDGRVjVJUDQGHVFLGDGHV
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Programação
'DWDGHQRYHPEURGH±VH[WDIHLUDKRUDV
/RFDO$XGLWyULRGD6HFUHWDULDGH0HLR$PELHQWHGH6mR3DXOR±6(0$
$Y)UHGHULFR+HUPDQ-U±3LQKHLURV±6mR3DXOR±63


K

$EHUWXUD
6HQDGRUSérgio Souza±3UHVLGHQWHGD&00&
'HSXWDGRMárcio Macêdo5HODWRUGD&00&
Bruno Covas±6HFUHWiULRGR0HLR$PELHQWHGH6mR3DXOR
0HVD³&LGDGHVH&HQWURV8UEDQRV´QRkPELWRGDV0XGDQoDV&OLPiWLFDV

K±K

Josilene Banzinni FerriGLUHWRULDGH$YDOLDomRH,PSDFWR$PELHQWDO&(7(6%
Oswaldo LuconDVVHVVRULDGH0XGDQoDV&OLPiWLFDV

K±KV
KV±KV

'HEDWHVDEHUWXUDSDUDSHUJXQWDVGRVPHPEURVGD&00&
(QFHUUDPHQWR




Reunião realizada em 23 de novembro de 2011



13ª Reunião, às 14horas




$XGLrQFLDS~EOLFDGHVWLQDGDDGH EDWHUDLQ WHQVLILFDomRGRVGHVDVWUHV QDWXUDLVGHI HVDFLYLOHiUHDVGHULVFRJHROyJLFR 
HPDWHQGLPHQWRDR3ODQRGH7UDEDOKRGHVWD&RPLVVmRDSURYDGRHPGHRXWXEURGRFRUUHQWHFRPDSUHVHQoDGRVVHJXLQWHV
FRQYLGDGRV6HQDGRU&DVLOGR0D OGDQHU±5HODWR UGD&RPLVVmR7 HPSRUiULDG H' HIHVD&LYLOGR6 HQDGR)H GHUDO 'HSXWDGR
*ODXEHU%UDJD±5HODWRUGD&RPLVVmR(VSHFLDO GH0HGLGDV3UHYHQWLYDVGLDQWHGH& DWiVWURIHVGD&kPDUD)HGH UDOH$GULDQR 
6DQWKLDJRGH2OLYHLUD&RRUGHQDGRUGR'HSDUWDPHQWRGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH
'HOLEHUDomRGH5HTXHULPHQWR([WUDSDXWD


REQUERIMENTO Nº 17, DE 2011-CMMC


5HTXHUQRVWH UPRVUHJLPHQWDLVD UHDOL]DomR GHDXGLrQFLDS~EOLFDQRkPEL WRGD&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWH6REU
H
0XGDQoDV&OLPiWLFDV±&00&SDUDGHEDWH UDVFDXVDVHFRQVHTrQFLDVGRYD]D PHQWRGHSHWUyO HRQR&DPSRGR )UDGHQD 
%DFLDGH&DPSRVRSHUDGRSHODHPSUHVDQRUWHDPHULFDQD&KHYURQ$UHXQLmRFRQWDUiDWtWXORGHVXJHVWmRFRPDSDUWLFLSDomR
GRVVHJXLQWHVFRQYLGDGRV5HSU HVHQWDQWHGD3HWUREUiV5HS UHVHQWDQWHGD(PSU HVD&KHYURQH5HSUHVHQWDQW HGR,QVWLWXWR
%UDVLOHLURGR0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV±,%$0$
$XWRULD6HQDGRU6pUJLR6RX]DH'HSXWDGR$OIUHGR6LUNLV
5HVXOWDGR$SURYDGR



Reunião realizada em 28 de novembro de 2011


14ª Reunião, às 8h30min


$XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDOGD&00&HP$UDFDMXSDUDGHEDWHUDVFRQVHTXrQFLDVGDVPXGDQoDVFOLPiWLFDVQRVELRPDV
EUDVLOHLURV0DWD$WOkQWLFD&DDWLQJD&HUUDGRH$PD]{QLD
Programação
'DWDGHQRYHPEURGH±VHJXQGDIHLUD±KPLQ
/RFDO$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGR(VWDGRGH6HUJLSH

$EHUWXUD
K

Senador Sérgio Souza±3UHVLGHQWHGD&00&
Deputado Márcio Macêdo5HODWRUGD&00&
0HVD³Biomas brasileiros: mata atlântica, caatinga, cerrado e amazônia” no âmbito das
Mudanças Climáticas

K±K Karen Suassuna'LUHWRULDGR'HSDUWDPHQWRGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR0LQLVWpULRGR0HLR
$PELHQWH
Francisco Campello'LUHWRUGR'HSDUWDPHQWRGH&RPEDWHj'HVHUWLILFDomRGR0LQLVWpULRGR0HLR
$PELHQWHH
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Fernando Antonio Macena da Silva3HVTXLVDGRUGD(0%5$3$&HUUDGR
K±KV 'HEDWHVDEHUWXUDSDUDSHUJXQWDVGRVPHPEURVGD&00&
KV±KV (QFHUUDPHQWR



Reunião realizada em 29 de novembro de 2011


15ª Reunião, às 9 horas, em conjunto com a 57ª Reunião da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle - CMA
$XGLrQFLDS~EOLFDFRPRREMHWLYRGHGHEDWHURVGDQRVDP ELHQWDLVFDXVDGRVSHOR YD]D PHQWRGH yOHRSURYHQLHQWHGR
QRWLFLDGRDFLGHQ WHRFRUULGRQDSODWDIRU PD6HGFRXWLOL]DGDS HOD&KHYURQORF DOL]DGDQRFDP SRGH)UDGHQ D%DFLDGH
&DPSRVQR(VWDGRGR5LRGH-D QHLURFRPDSDUWLFLSDomRGRVVHJ XLQWHVFRQYLGDGRV6tOYLR-DEORQVNL$VVHVVRUGH'LUHWRULDH
(GVRQ0RQWH]&RRUGHQ DGRU$G MXQWRGH0HLR$ PELHQWHGD$J rQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR *iV1DWXUDOH%LRFR PEXVWtYHLV
$13 & XUW 7UHQQHSRKO3UHVLGH QWHGR,QVWLWXWR %UDVLOHLURGR 0HLR$PELHQWHHG RV5HFXUVRV1DW XUDLV5HQRYiYHLV ,%$0$  
0iULR-RVp*XLVL6XESURFXUDGRU *HUDOGD5HS~ EOLFDGR0 LQLVWpULR3~EOLFR)HGHU DO 03) H /XLV$OEHUWR3LPHQWD%RUJHV
%DVWRV6XSHUYLVRUGH0HLR$PELHQWHGD&+(9521%UDVLO


NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 621
83

C - SECRETARIA DE COMISSÕES
C.1 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Permanentes

5HXQL}HVUHDOL]DGDVH3URSRVLo}HVDSUHFLDGDV
D
COMISSÕES
CAE
CAS
CCJ
CE
CMA
CDH
CRE
CI
CDR
CRA
CCT
CMMC
TOTAL GERAL

ORDINÁRIAS
4
4
3
2
1
14

REUNIÕES
EXTRAORDINÁRIAS
CONJUNTAS
7
1
8
5
4
1
10
1
12
4
6
1
4
4
2
4
3
7
1
75
10

TOTAL
12
8
9
8
11
12
6
7
5
6
7
8
99

SUBCOMISSÕES
REUN PROP
3HUPDQHQWHGH$VVXQWRV0XQLFLSDLV±&$($0 &$(
3HUPDQHQWHGH$YDOLDomRGR6LVWHPD7ULEXWiULR1DFLRQDO± &$(671 &$(
7HPSRUiULDGH$YDOLDomRGD3ROtWLFD)LVFDO± &$($3) &$(
3HUPDQHQWHGDV0LFURH3HT(PSUHGR(PSUHHQGHGRU,QG ± &$(03((, &$(
3HUPDQHQWHGH$VVXQWRV6RFLDLVGDV3HVVRDVFRP'HILFLrQFLD± &$6'() &$6
3HUPDQHQWHGH3URPRomR$FRPSH'HIHVDGD6D~GH± &$66$Ò'( &$6
3HUPDQHQWHHP'HIHVDGR(PSUHJRHGD3UHYLGrQFLD6RFLDO± &$6(03 &$6
2
7HPSRUiULD3RO6RF'HSHQG4XtPÈOFRRO³&UDFN´HRXWUDV'URJDV±
1
3HUPDQHQWHGH,PDJHPH3UHUURJDWLYDV3DUODPHQWDUHV± &&-,33 &&3HUPDQHQWHGH6HJXUDQoD3~EOLFD±&&-663 &&7HPSRUiULDSDUD$QDOLVDUR356GH± &&-675$ &&3HUPDQHQWHGH&LQHPD7HDWUR0~VLFDH&RPXQLFDomR6RFLDO± &(&70&6 &(
3HUPDQHQWHGR/LYUR±&(6/ &( 
3HUPDQHQWHGR(VSRUWH±&(6( &( 
7HPSRUiULDGH(QIUHQWDPHQWRj9LROrQFLDQR$PELHQWH(VFRODU &(
3HUPDQHQWHGDÈJXD±&0$*8$ &0$ 
3HUPDQHQWH$FRPS&RSD0XQGRH2OLPStDGDV±&0$&232/,0 &0$
7HPSRUiULDSDUD$FRPS([HF2EUDV8VLQDGH%HOR0RQWH± &0$%0217( &0$
7HPSRUiULD$FRPS&RQIHUrQFLD218VREUH'HVHQY6XVWHQWiYHO±&0$5,2 &0$ 
3HUPDQHQWHHP'HIHVDGD0XOKHU±&'+63'0 &'+
3HUPDQHQWHGD&ULDQoD$GROHVFHQWHGD-XYHQWXGHHGR,GRVR± &'+&$-, &'+
7HPSRUiULDGH(UUDGLFDomRGD0LVpULDH5HGXomRGD3REUH]D± &'+(053 &'+
3HUPDQHQWHGH&RPEDWHDR7UDEDOKR(VFUDYR± &'+(6&5$92 &'+
3HUPDQHQWHGH3URWHomRGRV&LGDGmRV%UDVLOHLURVQR([WHULRU± &5(3&%( &5(
3HUPDQHQWH$FRPS5LRH5HJ,QWHUQ0XGDQoDV&OLPiWLFDV± &5(0& &5(
1
3HUPDQHQWH0RGHUQH5HDSDUHOKDPHQWR)RUoDV$UPDGDV± &5(05)$ &5(
3HUPDQHQWHGD$PD]{QLDHGD)DL[DGH)URQWHLUD± &5(3$)) &5(
1
3HUPDQHQWH±3ODQRGH$FHOHUDomRGR&UHVFLPHQWR± &,3$& &,
3HUPDQHQWHGH,QIUDHVWUXWXUDH'HVHQYROYLPHQWR8UEDQR± &,63,' &,
3HUPDQHQWHGR'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH± &'5'1 &'5
3HUPDQHQWHGD$PD]{QLD± &'5$0 &'5 
3HUPDQHQWHGR'HVHQYROYLPHQWRGR&RGHVXO± &'5'(68/ &'5
7HPSRUiULD&RSD2OLPStDGDH3DUDROLPStDGD± &'5&22/ &'5
1
1
3HUPDQHQWHGRV%LRFRPEXVWtYHLV±&5$%,2 &5$
7HPSRUiULDSDUD$FRPSDQKDUD3ROtWLFD$JUtFROD%UDVLOHLUD± &5$3$% &5$
3HUPDQHQWHGH6HUYLoRVGH,QIRUPiWLFD±&&76,1) &&7
TOTAL GERAL DE REUNIÕES E PROPOSIÇÕES
6
1

REL.
-
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3URSRVLo}HV$SUHFLDGDV
D
COMISSÕES

PEC

SCD

ECD

CAE
CAS
CCJ
CE
CMA
CDH
CRE
CI
CDR
CRA
CCT
CMMC
SUBTOTAL

3
3

-

-

PLC
(T)

PLC
(NT)

PLS
(T)

PLS
(NT)

PDS
(T)

PDS
(NT)

PRS
(NT)

IND

MSF

RQS
SF

1
6
7

1
3
1
1
1
7

12
2
2
4
20

4
5
1
5
9
1
2
2
3
32

-

1
8
9

2
2

-

2
1
3
6

1
1

3URSRVLo}HV$SUHFLDGDV
D


PAR
EM.
PET PAR REQ
E
COMISSÕES OFS AVS PFS SUG
REC DIV PET
PLEN
(SF) COM COM REL
SUB
1
7
CAE
12
CAS
2
1
6
CCJ
1
3
CE
8
CMA
1
9
CDH
1
CRE
2
CI
5
CDR
1
CRA
1
CCT
5
CMMC
3
1
1
1
60
SUBTOTAL





CONS
QUES
ORD.
OUTR
-

TOTAL
27
20
20
19
9
21
14
4
7
5
2
5
153

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 623
85



/HJHQGDV±&RPLVV}HV
CAE±&20,662'($6681726(&21Ð0,&26
CAS±&20,62'($668172662&,$,6
CCJ±&20,662'(&2167,78,d2-867,d$(&,'$'$1,$
CE ±&20,662'(('8&$d2&8/785$((63257(
CMA±&20,662'(0(,2$0%,(17('()(6$'2&21680,'25(),6&/,=$d2(&21752/(
CDH±&20,662'(',5(,726+80$126(/(*,6/$d2(&21752/(
CRE ±&20,662'(5(/$d®(6(;7(5,25(6('()(6$1$&,21$/
CI±&20,662'(6(59,d26'(,1)5$(6758785$
CDR ±&20,662'('(6(192/9,0(1725(*,21$/(785,602
CRA±&20,662'(5()250$$*5È5,$($*5,&8/785$
CCT±&20,662'(&,Ç1&,$7(&12/2*,$,129$d2&2081,&$d2(,1)250È7,&$
CMMC±&20,6620,67$3(50$1(17(62%5(08'$1d$6&/,0È7,&$6




/HJHQGDV±3URSRVLo}HV
PEC±3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomR
SCD±6XEVWLWXWLYRGD&kPDUDj3URMHWRGH/HLGR6HQDGR
ECD±(PHQGDGD&kPDUDj3URMHWRGH/HLGR6HQDGR
PLC (T)±3URMHWRGH/HLGD&kPDUD WHUPLQDWLYR 
PLC (NT ±3URMHWRGH/HLGD&kPDUD QmRWHUPLQDWLYR 
PLS (T)±3URMHWRGH/HLGR6HQDGR WHUPLQDWLYR 
PLS (NT)±3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
PDS (T) – 3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR WHUPLQDWLYR
PDS (NT)±3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR QmRWHUPLQDWLYR 
PRS ±3URMHWRGH5HVROXomR
IND ±,QGLFDomR
MSF±0HQVDJHP³6)´
RQS “SF´±5HTXHULPHQWRDSUHVHQWDGRQR3OHQiULR
OFS±2ItFLR³6)´
AVS±$YLVR
PFS±3URSRVWDGH)LVFDOL]DomRH&RQWUROH
SUG±6XJHVWmRDSUHVHQWDGDQD&RPLVVmRGH'LUHLWRV+XPDQRVH/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYD±&'+
EM. PLEN±(PHQGDVDSUHVHQWDGDVHP3OHQiULR
REC±5HFXUVRV
DIV±'LYHUVRV
PET±3HWLomR
PET (SF) ±3HWLomR³6)´
PAR. COM. –3DUHFHUGH&RPLVVmR
REQ. COM.5HTXHULPHQWR H$GLWDPHQWR GH&RPLVVmRH6XEFRPLVVmR
PAR E REL. SUB±3DUHFHUH5HODWyULRGDV6XEFRPLVV}HV
CONS., QUES.ORD. OUTR.±&RQVXOWD4XHVWmRGH2UGHPH3URMHWRVDSUHVHQWDGRVSHODV&RPLVV}HV
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5HXQL}HVUHDOL]DGDVH3URSRVLo}HVDSUHFLDGDV
D
REUNIÕES

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

ORDINÁRIAS
33
34
27
13
29
2
5
143

EXTRAORDINÁRIAS
19
46
25
34
17
86
26
41
25
31
37
14
401

CONJUNTAS
15
4
4
6
27
8
3
13
3
19
19
1
122

SUBCOMISSÕES
REUN
3HUPDQHQWHGH$VVXQWRV0XQLFLSDLV±&$($0 &$(
3HUPDQHQWHGH$YDOLDomRGR6LVWHPD7ULEXWiULR1DFLRQDO± &$(671 &$(
6
7HPSRUiULDGH$YDOLDomRGD3ROtWLFD)LVFDO± &$($3) &$(
4
3HUPDQHQWHGDV0LFURH3HT(PSUHGR(PSUHHQGHGRU,QG±&$(03((, &$(
3HUPDQHQWHGH$VVXQWRV6RFLDLVGDV3HVVRDVFRP'HILFLrQFLD± &$6'() &$6 
8
3HUPDQHQWHGH3URPRomR$FRPSDQKDPHQWRH'HIHVDGD6D~GH± &$66$Ò'(
6
3HUPDQHQWHHP'HIHVDGR(PSUHJRHGD3UHYLGrQFLD6RFLDO± &$6(03 &$6
18
7HPSRUiULD3RO6RF'HSHQG4XtPÈOFRRO³&UDFN´HRXWUDV'URJDV±&$6'(3
20
3HUPDQHQWHGH,PDJHPH3UHUURJDWLYDV3DUODPHQWDUHV± &&-,33 &&3HUPDQHQWHGH6HJXUDQoD3~EOLFD±&&-663 &&1
7HPSRUiULDSDUD$QDOLVDUR356GH± &&-675$ &&10
3HUPDQHQWHGH&LQHPD7HDWUR0~VLFDH&RPXQLFDomR6RFLDO± &(&70&6 &( 
3HUPDQHQWHGR/LYUR±&(6/ &( 
3HUPDQHQWHGR(VSRUWH±&(6( &( 
7HPSRUiULDGH(QIUHQWDPHQWRj9LROrQFLDQR$PELHQWH(VFRODU &(
3HUPDQHQWHGDÈJXD±&0$*8$ &0$ 
3
3HUPDQHQWH$FRPS&RSD0XQGRH2OLPStDGDV±&0$&232/,0
12
7HPSRUiULDSDUD$FRPS([HF2EUDV8VLQDGH%HOR0RQWH± &0$%0217( &0$ 
3
7HPSRUiULD$FRPS&RQIHUrQFLD218VREUH'HVHQY6XVWHQWiYHO±&0$5,2
6
3HUPDQHQWHHP'HIHVDGD0XOKHU±&'+63'0 &'+
6
3HUPDQHQWHGD&ULDQoD$GROHVFHQWHGD-XYHQWXGHHGR,GRVR± &'+&$-, &'+ 
1
7HPSRUiULDGH(UUDGLFDomRGD0LVpULDH5HGXomRGD3REUH]D± &'+(053 &'+ 
1
3HUPDQHQWHGH&RPEDWHDR7UDEDOKR(VFUDYR± &'+(6&5$92 &'+
3HUPDQHQWHGH3URWHomRGRV&LGDGmRV%UDVLOHLURVQR([WHULRU± &5(3&%( &5( 
3HUPDQHQWH$FRPS5LRH5HJ,QWHUQ0XGDQoDV&OLPiWLFDV± &5(0& &5(
16
3HUPDQHQWH0RGHUQH5HDSDUHOKDPHQWRGDV)RUoDV$UPDGDV± &5(05)$ &5( 
1
3HUPDQHQWHGD$PD]{QLDHGD)DL[DGH)URQWHLUD± &5(3$)) &5(
19
3HUPDQHQWH±3ODQRGH$FHOHUDomRGR&UHVFLPHQWR± &,3$& &,
3HUPDQHQWHGH,QIUDHVWUXWXUDH'HVHQYROYLPHQWR8UEDQR± &,63,' &,
3HUPDQHQWHGR'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH± &'5'1 &'5
8
3HUPDQHQWHGD$PD]{QLD± &'5$0 &'5
6
3HUPDQHQWHGR'HVHQYROYLPHQWRGR&RGHVXO± &'5'(68/ &'5
7HPSRUiULD&RSD2OLPStDGDH3DUDROLPStDGD± &'5&22/ &'5
5
3HUPDQHQWHGRV%LRFRPEXVWtYHLV±&5$%,2 &5$
7HPSRUiULDSDUD$FRPSDQKDUD3ROtWLFD$JUtFROD%UDVLOHLUD± &5$3$% &5$
3HUPDQHQWHGH6HUYLoRVGHLQIRUPiWLFD±&&76,1) &&7
TOTAL GERAL DE REUNIÕES E PROPOSIÇÕES
160

TOTAL
67
50
63
67
57
94
58
56
33
50
56
15
666
PROP
16
6
7
15
15
1
6

9
2
3
9
18
6
113

REL
1
1

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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3URSRVLo}HV$SUHFLDGDV
D
COMISSÕES

PEC

CAE
CAS
CCJ
CE
CMA
CDH
CRE
CI
CDR
CRA
CCT
CMMC
SUBTOTAL

19
19

SCD ECD
2
3
5

1
1

PLC
(T)

PLC
(NT)

PLS
(T)

PLS
(NT)

PDS
(T)

PDS
(NT)

PRS
(NT)

IND

MSF

RQS
SF

1
12
8
40
11
1
1
3
1
78

12
10
29
10
5
9
5
3
3
3
3
92

53
60
26
27
7
3
1
4
5
1
187

46
32
8
25
6
32
17
14
16
17
4
217

213
213

1
2
1
50
54

3
5
2
2
12

1
1

27
4
9
1
49
15
105

2
28
1
31

3URSRVLo}HV$SUHFLDGDV
D


CONS
PAR
EM.
PET PAR REQ
QUES TOCOMISSÕES OFS AVS PFS SUG
REC DIV PET
REL
COM
ORD. TAL
PLEN
(SF)
SUB
OUTR
1
5
80
228
CAE
2
64
187
CAS
28
13
2
101
256
CCJ
CE
1
2
68
176
1
1
107
140
CMA
1
1
6
2
149
206
CDH
2
45
2
200
CRE
6
64
105
CI
4
1
32
60
CDR
1
71
97
CRA
61
284
CCT
17
17
CMMC
43
13
1
6
13
2
2
859
2
1956
SUBTOTAL

626
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5HODWyULRGDV$WLYLGDGHVGDV&RPLVV}HV3HUPDQHQWHV
D



COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – CAE
3UHVLGHQWH6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU/REmR)LOKR
56ª REUNIÃO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 301 DE 2011 - COMPLEMENTAR
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXHGLVS}HVREUHD3ROtWLFDH DV,QVWLWXLo}HV
0RQHWiULDV%DQFi ULDVH&UH GLWtFLDV SDUD LQFOXLUH QWUH RVREMHWL YRVG DS ROtWLFD GR &RQVHOKR0R QHWiULR
1DFLRQDODSOHQDXWLOL]DomRGDFDSDFLGDGHSURGXWLYDQDFLRQDO
Autoria: 6HQDGRU,QiFLR$UUXGD
Relatoria: 6HQDGRU(GXDUGR%UDJD
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU5RPHUR-XFi
Relatório: )DYRUiYHODR3URMHWR
Resultado: $&RPLVVmRDSURYDR3DUHFHUIDYRUiYHODR3URMHWR
ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 477 DE 2011 - COMPLEMENTAR
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHSDUDTXHSDVVHDILJXUDUFRPRFRPSHWrQFLDGR%DQFR
&HQWUDOGR% UDVLO DH[SUH VVmR³SH UVHJXLUDH VWDELOLGDGH GRSR GHUGH FRPSUDGDPR HGDJDUD QWLUTX HR
VLVWHPDILQDQFHLURVHMDVyOLGRHHILFLHQWHHHVWLPXODURFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRHDJHUDomRGHHPSUHJRV´
Autoria: 6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV
Relatoria: 6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
Relatório: )DYRUiYHODR3URMHWR
Resultado: $&RPLVVmRDSURYDR3DUHFHUIDYRUiYHODR3URMHWR
ITEM Nº 03
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 36 DE 2010
TERMINATIVO
,QVWLWXLR)XQGRGH$SRLRjV8QLGDGHV(VWDGXDLVH0XQLFLSDLV+RVSLWDODUHVQRDWHQGLPHQWRGH8UJrQFLDH
(PHUJrQFLD
Autoria: 6HQDGRU0DUFRQL3HULOOR
Relatoria: 6HQDGRU-RUJH9LDQD
Relatório: 3HODUHMHLomRGR3URMHWR
Resultado: $&RPLVVmRUHMHLWDR3URMHWR
ITEM Nº 04
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 38 DE 2010
TERMINATIVO
$OWHUDRVSDUiJUDIRVH GD /HLQ GH GHPDUoRGHTXHHVWDEHOHFHLQFHQWLYRVILVFDLV
SDUDRGHVHQYROYLPHQWRUHJLRQDOHGiR XWUDVSURYLGrQFLDV ,QFOXLDIDL[DGHIURQWHLUDGD 5HJLmR6XOHQWUH
DVUHJL}HVTXHID]HPMXVjUHQ~QFLDILVFDOUHODFLRQDGDjLQG~VWULDDXWRPRWLYD 
Autoria: 6HQDGRU6pUJLR=DPELDVL
Relatoria: 6HQDGRU-RUJH9LDQD
Relatório: 3HODUHMHLomRGR3URMHWRHGD(PHQGDQ&'5
Resultado: $&RPLVVmRUHMHLWDR3URMHWR

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011
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ITEM Nº 05
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 357 DE 2009
TERMINATIVO
$FUHVFHQWDRDUW$j/HLQGHSDUDWUDWDUGDXQLIRUPL]DomRGRVSURFHGLPHQWRVDWLQHQWHV
jVWUDQVIHUrQFLDVYROXQWiULDV
Autoria: 6HQDGRUD0DULVD6HUUDQR
Relatoria: 6HQDGRU&LUR1RJXHLUD
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU5RPHUR-XFi
Relatório: 3HODUHMHLomRGR3URMHWR
Resultado: $&RPLVVmRUHMHLWDR3URMHWR
ITEM Nº 06
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 511 DE 2009
TERMINATIVO
'LVS}HVREUH D FULDomR GH=R QD GH3 URFHVVDPHQWRGH ([SRUWD omR =3( Q R0X QLFtSLR GH6R UULVR QR
(VWDGRGR0DWR*URVVR
Autoria: 6HQDGRUD6HU\V6OKHVVDUHQNR
Relatoria: 6HQDGRU$OYDUR'LDV
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPD(PHQGDQTXHDSUHVHQWD
Resultado: $&RPLVVmRDSURYDR3URMHWRHD(PHQGDQ&$(
ITEM Nº 07
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130 DE 2009
TERMINATIVO
'LVS}HVREUHDFUL DomRGH=RQDG H3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDomR =3( Q R0XQLFtSLRGH 6mR%RUMDQ R
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO
Autoria: 6HQDGRU6pUJLR=DPELDVL
Relatoria: 6HQDGRU&\UR0LUDQGD
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPD(PHQGDQTXHDSUHVHQWD
Resultado: $&RPLVVmRDSURYDR3URMHWRHD(PHQGDQ&$(
57ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 225 DE 2011 - COMPLEMENTAR
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDGL VSRVLWLYRVGD/ HL&RPSO HPHQWDUQ G HG HPDL RGH  TXHH VWDEHOHFHQ RUPDV GH
ILQDQoDVS~EOLFDVYROWDGDVSDUDDUHVSR QVDELOLGDGHQDJHVWmR)LVFDO/HLGH5HVS RQVDELOLGDGH)LVFDOH 
GiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 6HQDGRU-RVp3LPHQWHO
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD
Relatório: )DYRUiYHODR3URMHWRFRPD(PHQGDQ&&-HFRQWUiULRj(PHQGDQ
Resultado:$&RPLVVmRDSURYDR UHODWyULRTXHSD VVDDFR QVWLWXLUR3DUH FHUIDYRUiYHODR3URMHWRFR PD
(PHQGDQ&&-&$(HFRQWUiULRj(PHQGDQ

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 78 DE 2011-CAE
5HTXHUQRVWHUPRVGR DUW,,GR5HJLPHQWR,QWHU QRGR6HQDGR)HGHUDODUHDOL] DomRGHXPF LFORGH
DXGLrQFLDVS ~EOLFDVHP  WUr V S DUWHVFR PRR EMHWLYRGHGL VFXWLU³X P&DPLQKRS DUDR1RYR3DFWR 
)HGHUDWLYR´HQIDWL]DQGRQDGLVFXVVmRWHPDVFRPRR)XQGRGH3 DUWLFLSDomRGRV(VWDGRV )3( R)XQGR
GH3DUWLFLS DomRGRV0 XQLFtSLRV )30 HDTXHVW mRGDGtYLGDGRV(VWD GRVFRPD SUHVHQoDG RV
FRQYLGDGRVQDVHJXLQWHRUGHP5HSUHVHQWDQWHVGRV*RYHUQRV(VWDGXDLV5HSUHVHQWDQWHVGDV3UHIHLWXUDV
0XQLFLSDLVH5HSUHVHQWDQWHVGR*RYHUQR)HGHUDO
Iniciativa: 6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 03
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REQUERIMENTO Nº 79 DE 2011-CAE
5HTXHUQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRLQFLVR,9GRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHQRLQFLVR;GRDUWGR
5HJLPHQWR,Q WHUQRGR 6HQ DGR )HGHUDOVHM D VROLFLWDGDD R7 ULEXQDOGH &RQWD VGD 8QLmR D UHDOL]DomRGH 
DXGLWRULDQR%DQFR1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH 6RFLDO±% 1'(6SDUDD SXUDUD UHDOL]DomR
GHUHQ HJRFLDo}HVGHGtYLGDVG RVPX QLFtSLRVVH PDDXWRUL]DomRGD3UR FXUDGRULD*H UDOGD)D]H QGD
1DFLRQDOHGD6HFUHWDULDGR7HVRXUR1DFLRQDO
Iniciativa: 6HQDGRUHV'HPyVWHQHV7RUUHVH&\UR0LUDQGD
Resultado: $SURYDGR
ITEM Nº 04
REQUERIMENTO Nº 80 DE 2011-CAE
5HTXHU QRV WHUPRVGRDUW,,GR 5HJLPHQWR,Q WHUQR GR6 HQDGR) HGHUDO DUHDOL ]DomRGH DXGLrQFLD
S~EOLFDFRQMXQWDFRPD&RPLVVmRGH6HUYLoRVGH,QIUDHVWUXWXUD&,SDUDLQVWUXLUR3/6GHTXH
DFUHVFHQWDLQFL VR9,HDRDUW GD/HL QG HGHDE ULOGHS DUDLQ VWLWXLU D
SRVVLELOLGDGHGHJUDWXL GDGHGR VSULP HLURV N:KP HQVDLVG HHQHUJLDHOpW ULFD SDUDFR QVXPLGRUHVGD 
6XEFODVVH 5HVLGHQFLDO% DL[D5HQ GDGHEDWH QGR D YLDELOLGDGHGDLPSOHP HQWDomRGR6L VWHPDG H3Up 
3DJDPHQWRG H(QHUJL D(OpWULFD FRPD SUH VHQoD GRVVHJXL QWHVFRQYLGD GRV([PR6U (GLVRQ /REmR
0LQLVWURGH(VWDGRGH0LQDVH(QHUJLD00(6U1HOVRQ-RVp+EQHU0RUHLUD'LUHWRU*HUDOGD$JrQFLD
1DFLRQDOGH(QHUJL D(OpWULFD$QH HO6U1HOVRQ)R QVHFD/HLWH3UHVLG HQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH
'LVWULEXLGRUHVGH(QHUJLD (OpWULFD$EUDGHH6UD-X OLDQD3HUHLUD GD6LOYD 'LUHWRUDGR'HSDUWDPHQWRGH
3URWHomRH'HIHVDGR&RQVXPLGRU'3'&6U-RUJH4XHLUR]GH0RUDHV-XQLRU3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH$GPLQL VWUDomRGR * UXSR 5HGHH 6UÈOYDUR 'LDV-XQLR U 9LFH3UHVLGHQWH &RUSRUDWLYRH'L UHWRU
([HFXWLYRGD(PSUHVD/DQGLV*\U$PpULFDGR6XO)DEULFDQWHGH(TXLSDPHQWRV
Iniciativa: 6HQDGRUHV5RPHUR-XFiH&\UR0LUDQGD
Resultado: $SURYDGR
ITEM Nº 05
REQUERIMENTO Nº 81 DE 2011-CAE
5HTXHU QRVWHUPRV  GR DUW ,,H9GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO HGRV DUWV ,,H,,GR
5HJLPHQWR,Q WHUQRGR6H QDGR)HG HUDODUHDOL]DomR GHDXGLr QFLDS~EOL FDSD UDGHEDWH URWHPD$QiOLVH
GRV FLQFRSUL PHLURVDQ RVGHYLJrQFLD GD/HLGH)DOrQ FLDH5HFX SHUDomR GH(PSUH VDV±3ULQ FLSDLV
GLILFXOGDGHVSHUVSH FWLYDVH SURSRVWDVGH DOWHUDomRFRPDS UHVHQoDGR V VHJXLQWHVH VSHFLDOLVWDV6U 
)iELR8OKRD&RHOKR±$GYRJDGRH3URIHVVRUGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGH6mR3DXOR6U2VPDU
%ULQD&RUUrD /LPD±$GYRJDG R3URIH VVRUGD 8QLYHUVLGDGH)HG HUDOGH0L QDV*H UDLVH&RRUG HQDGRU GD
REUD³&R PHQWiULRVj1RYD/HLGH)DO rQFLDH5H FXSHUDomRGH(PSUH VDV´ 6U3DXOR3HQDOYD6DQWRV±
$GYRJDGRH 3URIHVVRUGD )XQGD omR *HW~OLR9DUJ DVHGD (VFRODGD0DJL VWUDWXUDG R5LRG H-DQ HLUR6U
0DUFHOR9LHLUDGH&DP SRV±6HFUHWi ULRGH5HIRUP DGR -XGLFLiULRGR0LQLVWpULRGD-XVWLoDUHSUHVHQWDQWH
GR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH &RPpUFLR([WHULRU6U3DXOR)HUQDQGR&DPSRV6DOOHVGH
7ROHGR±$G YRJDGR3URI HVVRUG D8QL YHUVLGDGHG H6mR 3DXORH3UHVLG HQWHGR,QVWLWXWR%UDVLO HLURG H
(VWXGRVG H 5HFXSHUDomRGH(PS UHVDV6U &DUORV+H QULTXH$ EUmR± 'HVHPEDUJDGRU GR7UL EXQDOG H
-XVWLoDGH6mR3DXORH6U/XLV&OiXGLR0RQWRUR0HQGHV±$GYRJDGRH3URIHVVRUHP6mR3DXOR
Iniciativa: 6HQDGRU(GXDUGR6XSOLF\
Resultado: $SURYDGR


58ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDRV5HTXHULPHQWRVQG H&$(GHLQLFLDWLYDGR6 HQDGRU$UPDQGRPRQWHLURQ
GH &$(GHLQL FLDWLYDGRV6 HQDGRUHV'HP yVWHQHV 7RUUHVH$O R\VLR 1XQHV )HUUHLUDQ GH
&$(GHLQLFLDWLYDGR6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDVHQGH&$(GHLQLFLDWLYDGRV6HQDGRUHV
,QiFLR$UUXG DH(GXDUGR 6XSOLF\FRP RREMHWLYRGH³ REWHULQIRUPDo} HVIRP HQWDUDGL VFXVVmRHSURSR U
VXJHVW}HVD UH VSHLWRG DH VWUDWpJLDFR QFHLWXDO HD o}HV FRQFUHWDVSD UDUHYLVmR GD3ROtWLFDG H
'HVHQYROYLPHQWR3URGXWLY R 3 '3  SURSRVWDSHO R0 LQLVWpULRG R 'HVHQYROYLPHQWR,QG~ VWULDH &R PpUFLR
([WHULRU 0',& ´GHEDWHU³DUHDOL ]DomRGH RSHUDo}HVILQDQFHLUDVHQYROYHQGRR%1'(6EHPFRPRVXDV
VXEVLGLiULDV HF ROLJDGDV LQFOXVLYHD% 1'(63$5´ ³HVFODUHFHUHGLVF XWLU D3ROtWLF DGH 'HVHPEROVRR
3URJUDPDGH6XVWHQWDomRGR,QYH VWLPHQWR 36,  HD3ROtWLFD,QGXVWULDOGR%1'(6´EHP FRPRGLVFXWLUR
³FRQMXQWRGHPHGLGDVDGRWDGDVSHORJRYHUQRVREUHXPDQRYDSROtWLFDLQGXVWULDOWHFQROyJLFDGHVHUYLoRVH
GHFRPpUFLRH[WHULRUGRSDtVUHXQLGDVQRµ3ODQR%UDVLO0DLRU¶´
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3$57,&,3$17(
x /XFLDQR &RXWLQKR3UHVL GHQWHGR% DQFR 1DFLRQDOGR'H VHQYROYLPHQWR(FRQ{PL FRH 6RFLDO ±
%1'(6
59ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLPH QWRDR 5HTXHULPHQWRQ GH &,GHDXWR ULDGR6H QDGRU'HOFtGLR GR$PDUDOH DRV
5HTXHULPHQWRV QV H  G H &$(DPE RVGH DXWR ULD GR6H QDGRU 'HOFtGLR GR $PDUDO FRP R
REMHWLYRGHGHEDWHUD5HQRYDomRGDV&RQFHVV}HV

3$57,&,3$17(

x 0iUFLR=LPPHUPDQQ6HFUHWiULR([HFXWLYRGR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD


60ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
'LVFXVVmR HYRWDomR GDV(PHQ GDV GD&RPLVVm RDR3/1 &1± 3ODQR3OXUL DQXDO SDUDR 
SHUtRGR T XHVH UmRDS UHVHQWDGDV j &RPLVVmR0L VWDGH 3ODQR V2UoDP HQWRV3~EOLFRVH 
)LVFDOL]DomR
Resultado: $&RPLVVm RDSURYDD DSUHVHQWDomRS HUDQWH D&R PLVVmR0L VWDGH3ODQR V2UoDPH QWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRGH(PHQGDVGD&$(DR3URMHWRGH/HLQ&1



61ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLPHQWRDR5HTXHULPHQWRQGH&$(GHLQLFLDWLYDGR6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXHFRP
DILQDOLGDGHGHGHEDWHU³R DWXDOHVWDGRGHHQGLYLGDPHQWRGDSR SXODomREUDVLOHLUDHVXD VFRQVHTrQFLDV
ILQDQFHLUDVHFRQ{PLFDVHVRFLDLVQRIXWXUR´

3$57,&,3$17(6

x &DUORV+DPLOWRQ9DVFRQFHORV$UD~MR'LUHWRUGH3ROtWLFD(FRQ{PLFDGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
x 5DXO9HOORVR&RQVXOWRU(FRQ{PLFR
x -RVp0iUFLR&DPDUJR3URIHVVRUGH(FRQRPLDGD3RQWLItFLD8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGR5LRGH-DQHLUR
±38&5-H
x &DUORV7 KDGHXGH) UHLWDV*RP HV  &KHIHG D'L YLVmR(FRQ{ PLFDG D&R QIHGHUDomR1DFLR QDOG R
&RPpUFLRGH%HQV6HUYLoRVH7XULVPRUHSUHVHQWDQGR$QWRQLR-RVp 'RPLQJXHVGH2OLYHLUD6DQWRV
3UHVLGHQWHGD&1&


62ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
MENSAGEM (SF) Nº 142 DE 2011
NÃO TERMINATIVA
6ROLFLWD DXWRUL]DomRSD UDFRQWUDWDomRGH RSHUDomR GH FUpGLWRH [WHUQRQ RYDO RUH TXLYDOHQWHGH DWp86 
 YLQWHHG RLVPLOK}HVHFHQWRHWULQW DGRLVPLO GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD GH
SULQFLSDOHQWUHR0XQL FtSLRGH+R UWROkQGLD(VWDGR GH6mR3DXOR HD&RR SHUDomR$QGLQDGH)RPHQWR 
&$)GH VWLQDGDD RILQDQ FLDPHQWR SDUFLDOGR3 URJUDPDGH ,QIUDH VWUXWXUD 8UEDQDH3 URWHomRGHÈ UHDV
1DWXUDLVGH+RUWROkQGLD,QIUD8UEH
Autoria: 3UHVLGHQWDGD5HS~EOLFD
Relatoria: 6HQDGRU-RVp3LPHQWHO
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Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD
Relatório: )DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR 356 TXHDSUHVHQWD
Resultado:$&RPLVVmRDSURYDR3DUHFHUIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR356DSUHVHQWDGR

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011



ITEM Nº 02
MENSAGEM (SF) Nº 143 DE 2011
NÃO TERMINATIVA
3URS}HVHM DDXWRUL ]DGD DFRQW UDWDomRGHRSH UDomR GHFUp GLWRH[WHUQRFRPJDUDQWLD GD5HS ~EOLFD
)HGHUDWLYDG R%UD VLOQR YDORUG HDWp 86  FHQWRHYLQWHH RLWRPLOK}H V VHLVFHQWRV H
VHVVHQWDPLOGyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD HQWUH)XUQDV&HQWUDLV(OpWULFDV6$)851$6HR
%DQFR,QWHUD PHULFDQRGH 'H VHQYROYLPHQWR%,' GHVWLQDGD DILQDQ FLDU SDUFLDOPHQWHR3URMHWR GH
0RGHUQL]DomRGDV+LGUHOpWULFDV)XUQDVH/XL]&DUORV%DUUHWRGH&DUYDOKR
Autoria: 3UHVLGHQWDGD5HS~EOLFD
Relatoria: 6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
Relatório: )DYRUiYHOQRVWHUPRVGR3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR 356 TXHDSUHVHQWD
Resultado$&RPLVVmRDSURYDR3DUHFHUIDYRUiYHOQRVWHUPRVGR356DSUHVHQWDGR

63ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)

1mRKRXYHGHOLEHUDomRGHPDWpULDV

64ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52 DE 2008
NÃO TERMINATIVO

'LVS}HVREUHR GHYHUG H QRWLILFDomR HPFD VRG H QHFHVVLGDGH GHD o}HVSUHYH QWLYDVGH VRFRUUR
DVVLVWHQFLDLVRXUHFXSHUDWLYDVQDiUHDGHGHIHVDFLYLOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:'HSXWDGR6DQGUR0DEHO
Relatoria:6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
Relatório:)DYRUiYHODR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQVH&&-
Resultado:$&RPLVVmRDSURYDR3DUHFHUIDYRUiYHODR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQVH&&-&$(

ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 40 DE 2011
TERMINATIVO

$OWHUDD/HLQGHGHDEULOGHHD/HLQGHGHGH]HPEURGHSDUDDXWRUL]DU
RDFHVVRGRVEDQFRVFRRSHUDWLYRVDRVUHFXUVRVGR)XQGRGH$PSDURDR7UDEDOKDGRU )$7 SDUDILQVGH
FRQFHVVmRGHFUpGLWRUXUDO
Autoria:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Relatoria:6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRQRVWHUPRVGR6XEVWLWXWLYRTXHDSUHVHQWD
Resultado: $&RPL VVmR DSURYDR3 URMHWRQR VWH UPRV GD(P HQGDQ  &$( 6XE VWLWXWLYR &RQIR UPH
GLVSRVWRQR  DUW G R 5HJLPHQWR,Q WHUQRGR 6HQ DGR )HGHUDOR6X EVWLWXWLYRVHUi VXEPHWLGRD 7X UQR
6XSOHPHQWDUGH'LVFXVVmR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 82 DE 2011-CAE

5HTXHUQRVWHUPRVGRD UWLQFLVR9 GR5HJL PHQWR,QWHUQR GR6HQDGR)HGHUDOVHMDPFRQYLGDGRVD
FRPSDUHFHU j&RPL VVmR GH$VVXQWR V(FRQ{PL FRVHP DXGLrQFLDS~ EOLFDRV6HQ KRUHV'HOILP1HWR 
(GXDUGR*LDQQHWWLGD)RQVHFD0DLOVRQGD1yEUHJDH /XL]*RQ]DJD%HOOX]]RSDUDGL VFXWLUHPDVLWXDomR
DWXDOGDSROtWLFDH FRQ{PLFDGHVHQYROYLGDSHOR%DQ FR1DFLRQDOGR'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFRH6RFLDO
%1'(6
Iniciativa:6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHV
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 04
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REQUERIMENTO Nº 83 DE 2011-CAE

5HTXHUQR VWHUPR VGR  DUWL QFLVR,GR 5HJL PHQWR,QWH UQRGR 6HQ DGR)H GHUDOD UH DOL]DomR GH
DXGLrQFLDS~EOLF DGHV WLQDGDD GHEDWHUR3URMHWRGH/HL GR6 HQDGR QGH&RPSOHPHQWDUTXH
³DOWHUDD/HL&RPSO HPHQWDUQGH GHPDLRG HSD UDWUDWDUGD V7UDQVIHUrQFLDV9ROXQWiULDVD
0XQLFtSLRVFRPSRSXODomRGHDWp PLOKDELWDQWHV´FRP DSUHVHQoD GRVVHJXLQWHVFRQYLGDGRV ([PD
6UD6DPDQWKD&KDQWDO'REURZROVNL3URFXUDGRUD5HJLRQDOGD5HS~EOLFDGD7HUFHLUD5HJLmR6UD/XFLHQL
3HUHLUD(VSHFLDOLVWDHP)LQDQoDV3~EOLFDVH&RQWUROH([WHUQR6HJXQGD9LFH3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWRGRV
6HUYLGRUHVGR3RGHU/HJLVODWLYR)HGHUDOHGR7&8 6LQGLOHJLV H6U0DUFHOR%DUURV*RPHV6HFUHWiULRGH
0DFURDYDOLDomR*RYHUQDPHQWDOGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
Iniciativa:6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHV
Resultado:$SURYDGR

65ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'LVFXVVmRH9RWDomRGDV(PHQGDVGHVWD&RPLVVmRDR3/ Q&1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD
$QXDOSD UD R$QRGH  3 /2$ TXH VHUmRD SUHVHQWDGDVj &RPLVVmR 0LVWDGH3ODQR V
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
Resultado:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRDR3/2$SHUDQWHD&RPLVVmR0LVWDGH3ODQRV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRGDV(PHQGDVQVH UHQXPHUDGDVFRPR H
 


66ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)

ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68 DE 2004
NÃO TERMINATIVO
3HUPLWHDXWLOL]DomRGRVUHFXUVRVGR)XQGRGH*DUDQWLDGR7HPSRGH6HUYLoR )*76 SDUDSDJDPHQWRGH
ILQDQFLDPHQWRKDELWDFLRQDOFRQFHGLGRSRUHQWLGDGHVIHFKDGDVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatoria:6HQDGRU9DOGLU5DXSS
Relatório:&RQWUiULRDR3URMHWR
Resultado:$&RPLVVmRDSURYDR3DUHFHUGD&$(FRQWUiULRDR3URMHWR

ITEM Nº 02
OFICIO “S” Nº 18 DE 2008
NÃO TERMINATIVO

(QFDPLQKDDR6HQDGR)HGHUDOHPDWHQGLPHQWRDRGRDUWGD/HLQGHLQIRUPDo}HV
UHIHUHQWHVj FR QWUDWDomRGH SDUFHULDS~EOL FRSULYDGD GD6H FUHWDULD GH(FRQRPLD H3O DQHMDPHQWR GR
(VWDGRGH6mR3DXOR
Autoria:6HFUHWDULDGH(FRQRPLDH3ODQHMDPHQWRGR(VWDGRGH6mR3DXOR
Relatoria:6HQDGRU,QiFLR$UUXGD VXEVWLWXtGRSRU³DGKRF´ 
Relatoria Ad Hoc6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
Relatório:3HORFRQKHFLPHQWRGR2ItFLR³6´QGHSHOD&RPLVVmRHHQYLRGHFySLDGDGHOLEHUDomR
GD&RPLVVmRDR0LQLVWpULRGD)D]HQGDSDUDTXHSRVVDGDUFLrQFLDDRyUJmRFRPSHWHQWH
Resultado:$&RPLVVmRDSURYDR UHODWyULRTXHSDVVDDFRQVWLWXLUR3DUHFHUGD &$(SHORFRQKHFLPHQWR
GR2ItFLR ³6´Q GH SHO D&RPL VVmRH HQYLR GH FySLDGR 3DUH FHUGD &RPLVVmRD R0LQLVWp ULRG D
)D]HQGDSDUDTXHSRVVDGDUFLrQFLDDRyUJmRFRPSHWHQWH

ITEM Nº 03
TURNO SUPLEMENTAR DE DISCUSSÃO DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 40 DE 2011
TERMINATIVO

(PHQWDGR3URMHWR$OWHUDD/HLQGH GHDEULOGHHD/HL QGHGHGH]HPEURGH
SDUDDXWRUL]DURDFHVVRGRVEDQFRVFRRSHUDWLYRVDRVUHFXUVRVGR)XQGRGH$PSDURDR7UDEDOKDGRU
)$7 SDUDILQVGHFRQFHVVmRGHFUpGLWRUXUDO
Autoria do Projeto:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Relatoria do Projeto:6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
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Resultado:1mRVHQGRRIHUHFLGDVHPHQGDVQDGL VFXVVmRHP7 XUQR6XSOHPHQWDUR6XE VWLWXWLYRpGDGR 
FRPRGHILQLWLYDPHQWHDGRWDGRQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO

ITEM Nº 04
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60 DE 2011
TERMINATIVO

'LVS}HVREUHDH[FOX VmRGRYDORUG R,PSRVWRVREUH3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV ,3, GDE DVHGHFiOFXORG D
FRPLVVmRGRUHSUHVHQWDQWHFRPHUFLDODXW{QRPR
Autoria:6HQDGRU-RmR9LFHQWH&ODXGLQR
Relatoria:6HQDGRU-RVp$JULSLQR VXEVWLWXtGRSRU³DGKRF´ 
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQVHTXHDSUHVHQWD
Resultado: $&RPL VVmR UHMHLWD R3 URMHWRH DV(P HQGDV QV H 9H QFLGDD 5HODWRUD$G +RFR 
3UHVLGHQWHG D&RPL VVmR6HQDGRU 'HOFtGLRGR$P DUDOGH VLJQDR6HQDGRU (GXDUGR6XS OLF\5HODWR UGR 
YHQFLGRQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO

ITEM Nº 05
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189 DE 2010
TERMINATIVO

$XWRUL]DD&DL[D(FRQ{ PLFD)HG HUDODUHDOL ]DUFR QFXUVRHVSH FLDOGD0H JD6HQDFRP DILQDOLGDGH 
GHVWLQDUUHFXUVRVjVYtWLPDVGDVHQFKHQWHVGH$ODJRDV
$XWRULD6HQDGRU-RmR7HQyULR

TRAMITA EM CONJUNTO COM
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 203 DE 2010
TERMINATIVO

$XWRUL]DD&DL[D(FRQ{ PLFD)H GHUDOD UHDOL]DU FRQFXUVR HVSHFLDOGD0HJ D6HQDFRPD ILQDOLGDGHG H
GHVWLQDUUHFXUVRVjVYtWLPDVGDVHQFKHQWHVQRV(VWDGRVGH3HUQDPEXFRH$ODJRDV
Autoria:6HQDGRU&tFHUR/XFHQD
Relatoria:6HQDGRU(GXDUGR6XSOLF\
Relatório: 3HODUHMHLomRGRV3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVHGH
Resultado:$&RPLVVmRUHMHLWDR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHHDSURYDR3URMHWRGH/HLGR
6HQDGRQGHQRVWHUPRVGD(PHQGDQ&$( 6XEVWLWXWLYR 9HQFLGRR5HODWRUR3UHVL GHQWH
GD&RPLVVmR6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDOGHVLJQDR6HQ DGRU%HQHGLWRGH /LUD5HODWRUGRYHQFLGRQRV
WHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO&RQIRUPHGLVSRVWRQRDUWGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOR6XEVWLWXWLYRVHUiVXEPHWLGRD7XUQR6XSOHPHQWDUGH'LVFXVVmR

ITEM Nº 06
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 16 DE 2010
TERMINATIVO

$FUHVFHQWDRDUW$j/HLQGHGHGH]HPEURGHHGiRXWUDVSURYLG rQFLDV JDUDQWHD
DVVXQomRGRVUHVtGXRVSHOD8QLmRS DUDPXWXiULRVTXHDVVLQDUDPFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRQR6)+GH 
DFRUGRFRPVXDIDL[DGHUHQGD 
Autoria:6HQDGRU0DUFRQL3HULOOR
Relatoria:6HQDGRUD$QJHOD3RUWHOD VXEVWLWXtGRSRU³DGKRF´ 
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD
Relatório:3HODUHMHLomRGR3URMHWR
Resultado:$&RPLVVmRUHMHLWDR3URMHWR

ITEM Nº 07
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 147 DE 2009
TERMINATIVO

$XWRUL]DR3 RGHU([H FXWLYRDSDJ DU GXDVSD UFHODVFRUUH VSRQGHQWHV DR) XQGRG H3DUWL FLSDomRGR V
0XQLFtSLRVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:6HQDGRU5DLPXQGR&RORPER
Relatoria:6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
Relatório: 3HODUHMHLomRGR3URMHWR
Resultado$&RPLVVmRUHMHLWDR3URMHWR

NOVEMBRO
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ITEM Nº 08
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 353 DE 2009
TERMINATIVO

'LVS}HVREUHDFUL DomRGH=RQDG H3URFHVVDPHQWRGH([SRUWDomR =3( Q R0XQLFtSLRGH 5RQGRQySROLV
QR(VWDGRGH0DWR*URVVR
Autoria:6HQDGRU-D\PH&DPSRV
Relatoria:6HQDGRU&\UR0LUDQGD
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQVHTXHDSUHVHQWD
Resultado:$&RPLVVmRDSURYDR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQVH±&$(

ITEM Nº 09
REQUERIMENTO Nº 84 DE 2011-CAE

5HTXHUQRV WHUPRVGRDUW  LQFLVR,,GR 5HJLPHQWR,QWHUQRGR6 HQDGR)HGHUDODUHDOL] DomR GH
DXGLrQFLDS~EOLFDSDUDGHEDWHUR GHVSUHSDURGR%UDVLOSDUDHYLWDUH FRQWHUYD]DPHQWRVGHSHWUyOHRHRV
LPSDFWRVDPELHQWDLVHHFRQ{PLFRVGHFRUUHQWHVGRYD]DPHQWRTXHRFRUUHXQR&DPSRGR)UDGHQD%DFLD
GH &DPSRVFRP D SUHVHQoDGR V VHJXLQWHVFRQYL GDGRV6U +DUROGR/LP D'LUHWRU*H UDOGD$J rQFLD
1DFLRQDOGR3HWUyOHR$13([PR6U&DUORV0LQF6HFUHWiULRGH(VWDGRGR$PELHQWHGR*RYHUQRGR5LR
GH-DQHLUR5HSUHVHQWDQWHGR&RPDQGRGD0DULQKDGR%UDVLO6U*HRUJH%XFN3UHVLGHQWHGDSHWUROtIHUD
DPHULFDQD &KHYURQQ R%UDVLO6U $ULVWLGH V6 RIILDWLGR1~FOH RGH( VWXGRV6R FLRDPELHQWDLVGD
8QLYHUVLGDGH)HGHUDO)OXPLQHQVH8))&DPSRVH6U-RmR$QW{QLRGH0RUDHVGD)HGHUDomRÒQLFDGRV
3HWUROHLURV
Iniciativa:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Resultado:$SURYDGR


67ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLP HQWRDR V 5HTXHULPHQWRVQ V GH   GH  H GH WRGR V GHD XWRULDG R
6HQDGRU)OH[D5LEHLURGHVWLQDGDDLQVWUXLUR3URMHWRGH/HL GR6HQDGRQGHTXH³DOWHUDDOHL
QGH SD UD UHYLJRUDUD FREUDQoDGR $GLFLRQDOGH ,QGHQL]DomR GR7UD EDOKDGRU3RUWX iULR
$YXOVR$,73HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´

3$57,&,3$17(6

x 0iULR/LP D-~QL RU UHS UHVHQWDQGRR ([PR6U-RVp/ H{QLGDVGH0HQ H]HV0LQLVW UR&KHIHG D
6HFUHWDULDGH3RUWRV 6HFUHWiULR([HFXWLYRGD6HFUHWDULDGH3RUWRV±6(3
x (GXDUGR/LULR*XWHUUD3UHVLGHQWHGD)HGHUDomR1DFLRQDOGRV3RUWXiULRV
x :LOHQ0DQWHOL UHSUHVHQWDQGRDLQGDR6U5RE VRQ%UDJDGH$QGUDGH3UH VLGHQWHGD&RQIH GHUDomR
1DFLRQDOGD,QG~VWULD 3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGRV7HUPLQDLV3RUWXiULRV±$%73H
x -DGHU%UDQGHV1HYHV6yFLR*HUHQWHGD(PSUHVD6WHOOD0DULV2SHUDo}HV3RUWXiULDV/WGD

TOTAL DE REUNIÕES: 12
2UGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
2UGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
&RQMXQWD$XGLrQFLD3~EOLFD
MATÉRIAS APRECIADAS: 27
3URMHWRGH/HLGD&kPDUD QmRWHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR WHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
0HQVDJHP 6) 
2ItFLR³6´
5HTXHULPHQWR±&$(
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Obs.: 7XUQR6XSOHPHQWDUGR6XEVWLWXWLYRDR3/61GH

Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  VHLV (P HQGDVDR3 URMHWR3/Q  &1 ±3ODQR3OXULDQXDOS DUD R
SHUtRGR 33$ H
  TXDWUR (PHQGDVDR3/Q &1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDO
SDUDR$QRGH 3/2$ 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS
3UHVLGHQWH6HQDGRU-D\PH&DPSRV
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU


43ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 482, DE 2003
TERMINATIVO

$OWHUDRGLVSRVWRQRFDSXWGRDUWLJR/HLQGHGHMXOKRGH TXHGLVS}HVREUHRV3ODQRV
GH%HQHItFLRVGD3UHYLGrQFLD6RFLDOHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatoria: 6HQDGRU&DVLOGR0DOGDQHU
Resultado: 26XE VWLWXWLYRRIH UHFLGR DR3URMHWR GH/HL GR 6H QDGRQ  GH  pGD GR FRPR
GHILQLWLYDPHQWHDGRWDGRQR7XUQR6XSOHPHQWDUQRVWHUPRVGRDUWGR5,6)
44ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
'LVFXVVmRHYRWDomRGD V(PHQGDVGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVDR3URMHWRGH /HLQ&1
Relatoria: 6HQDGRU+XPEHUWR&RVWD
V
Resultado: 6mRDSURYD GDVSR UXQD QLPLGDGHG XDV  HPHQ GDVjGH VSHVD (PHQG DVQ H 
V
UHODFLRQDGDVjLQFOXVmRGHLQLFLDWLYDVHYLQWH  H PHQGDVDRWH[WR (PH QGDVQ j DR33$ 


45ª REUNIÃO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 324, DE 2009
NÃO TERMINATIVO

$OWHUDD/HLQGHGHDEULOGHTXHFULDR)XQGR*DUDQWLD6DIUDHLQVWLWXLR%HQHItFLR
*DUDQWLD6DIUDGHVWLQDGRDDJULFXOWRUHVIDPLOLDUHVYLWLPDGRVSHORIHQ{PHQRGDHVWLDJHPQDVUHJL}HVTXH
HVSHFLILFDSDUDHVWHQGHUR%HQHItFLR*DUDQWLD6DIUDjiUHDGHDWXDomRGD6XSHULQWHQGrQFLDGR
'HVHQYROYLPHQWRGD$PD]{QLD68'$0HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:6HQDGRU-HIIHUVRQ3UDLD
Relatoria:6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU-RmR'XUYDO
Relatório:3 HODDS URYDomRGR3URM HWRGH/HLG R6H QDGRQ  GH QD IRUPDGR6X EVWLWXWLYRTXH 
DSUHVHQWDHSHORDUTXLYDPHQWRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
Resultado: $SURYDGR3 DUHFHUIDYR UiYHOQD IRUPDG D(PH QGD Q &$6 6XE VWLWXWLYR HS HOR
DUTXLYDPHQWRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH

TRAMITA EM CONJUNTO COM
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 547, DE 2009
$OWHUDD/HL Q GHGHD EULOGH TX HFU LDR)XQ GR*D UDQWLD6DIUDHLQ VWLWXLR%HQHItFL R
*DUDWLD6DIUDGHVWLQDGRD DJULFXOWRUHVIDPLOLDUHVYLWLPDGRVSHORIHQ{PH QRGD HVWLDJHPQDVUHJL}HVTXH
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HVSHFLILFDS DUD HVWHQGHUR%HQ HItFLR*DUDQWLD 6DIUDj iUHD GHDWX DomR GD6XS HULQWHQGrQFLD GR
'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWUR2HVWH68'(&2HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:6HQDGRUD0DULVD6HUUDQR

ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2010
NÃO TERMINATIVO

$FUHVFHQWDRLQFLVR;9,,, DRDUWGD/HLQ GHGHPDL RGHSDUDSHUPLWLUDOLEHUDomRGR
)XQGRGH*DUDQWLDGR7HPSRGH6HUYLoRGRWUDEDOKDGRUTXHQHFHVVLWHH[HFXWDUSURMHWRGHDFHVVLELOLGDGH
HPLPyYHOSUySULR
Autoria:6HQDGRU-D\PH&DPSRV
Relatoria:6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRUD$QD5LWD
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPD(PHQGDTXHDSUHVHQWD
Resultado:$SURYDGR3DUHFHUIDYRUiYHOFRPD(PHQGDQ&$6

ITEM Nº 03
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 269, DE 2010
NÃO TERMINATIVO

$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDIDFXOWDUjVHPSUHVDVVXEVWLWXLUDFRQWUDWDomR
GHHPSUHJDGRVSHORSDWURFtQLRGHDWOHWDVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLD
Autoria: 6HQDGRU-RVp%H]HUUD
Relatoria:6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV
Relatoria Ad Hoc6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
Relatório: 3HODUHMHLomRGR3URMHWR
Resultado:$SURYDGR3DUHFHUSHODUHMHLomRGR3URMHWR

ITEM Nº 04
REQUERIMENTO Nº 55, DE 2011-CAS

&RPIXQGDPHQWRQRGLVSRVWRQRDUWL QFLVR,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWH UQRGR6HQDGR)HGHUDOUHTXHLURD UHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDQRkPELWR
GD&RPL VVmRGH$VVX QWRV6RFLDLV± &$6FRPYLVWDV DLQ VWUXLUR3URMHWRGH /HLGR6HQD GRQG H
TXH(VWDEHOHFHDGXUDomRPi[LPDGDMRUQDGDGHWUDEDOKRGRIDUPDFrXWLFRFRPDS DUWLFLSDomRGRV
VHJXLQWHVFRQYLGDGRV
±3UHVLGHQWH([HFXWLYRGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH5HGHVGH)DUPiFLD±$%5$)$50$
±6HQKRU0iUFLR3RFKPDQQ3UHVLGHQWHGR,QVWLWXWRGH3HVTXLVD(FRQ{PLFD$SOLFDGD±,3($
±5HSUHVHQWDQWHGD)HGHUDomR1DFLRQDOGRV)DUPDFrXWLFRV±)(1$)$5
±5HSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULRGR7UDEDOKRH(PSUHJRH
±5HSUHVHQWDQWHGR&RQVHOKR)HGHUDOGH)DUPiFLD
Autoria: 6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 05
REQUERIMENTO Nº 54, DE 2011-CAS

5HTXHLURQR VWHUPR VUH JLPHQWDLVDUHDOL]DomR GH$XGLrQ FLD3~EOLFDQR kPELWRGD&RPL VVmRG H
$VVXQWRV6RFLDLVSDUDLQVWUXLUR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHTXH³DOWHUDD/HLQGH
GHDE ULOGH S DUD PRGLILFDUDM RUQDGDG HWU DEDOKRGRD HURQDXWD´6HJXHD EDL[RUHODomRG H
SDOHVWUDQWHVDVHUHPFRQYLGDGRV
6HQKRU&DUORV(GXDUGR3HOOHJULQR±'LUHWRUGH2SHUDo}HVGH$HURQDYHGD$JrQFLD1DFLRQDOGH$YLDomR
&LYLO $1$& 
6HQK RU *HOVRQ 'DJPDU )RFKHVDWR± &RPDQGDQWHGD9DUL J/LQ KDV$ pUHDV H3UH VLGHQWHGR6LQGL FDWR
1DFLRQDOGRV$HURQDXWDV 61$ 
6HQKRU5RQDOGR-XHQNLQVGH/HP RV'LUHWR U7pFQLFRGR6LQGL FDWR1DFLRQDOGDV(PSUHVDV$HURYLiULDV
61($ 
6HQKRU1HOVRQ5LHW&RUUHD 3UHVLGHQWHGR &RQVHOKR&RQVXOWLYRGH&LrQFLDV$HURQiXWLFDVGD$1$&H
GD)HGHUDomRGRV$HURFOXEHVGR56 )$(5*6 
6HQKR U*H RUJHVGH0 RXUD)H UUHLUD 3URIGH'LUHLWR$HURQ iXWLFR1DFL RQDO H,QWHUQD FLRQDOSHOD38&
*2&RQVXOWRUGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH7i[LV$pUHRV±$%7$HU&RQVHOKHLURGD$VVRFLDomRGH3LORWRV
H3URSULHWiULRVGH$HURQDYHV±$33$H&RQVXOWRUGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH$HURQDYHV([SHULPHQWDLV
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ITEM Nº 06
TURNO SUPLEMENTAR DE DISCUSSÃO DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2011
TERMINATIVO

5HYRJDDDOtQHDIGRD UWGD &RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR&/7DSURYDGDSHOR'HFUHWR/HLQ
GH GHPDLRGHDILP GHH[FOXLUD HPEULDJXH]KDELWXDORXHPVHUYLoR FRPRFDXVDSDUDD
UHVFLVmRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKRSHORHPSUHJDGRU
Autoria:'HSXWDGR5REHUWR0DJDOKmHV
Relatoria:6HQDGRU3DXOR%DXHU
Resultado: 26XEVWLWXWLYRRIHUH FLGR DR3URMHWRG H/HLGD&k PDUDQ  GHp GDGRFRPR 
GHILQLWLYDPHQWHDGRWDGRQR7XUQR6XSOHPHQWDUQRVWHUPRVGRDUWGR5,6)

ITEM Nº 07
TURNO SUPLEMENTAR DE DISCUSSÃO DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 193, DE 2003
TERMINATIVO

$FUHVFHQWDSDUiJUDIRDRDUWLJRHDOWHUDDUHGDomRGRVDUWLJRVHGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR
7UDEDOKRDS URYDGDSHO R'H FUHWROHLQ GH GHPDLRGH TX HGL VS}HVR EUHD VPHGLG DVG H
VHJXUDQoDHGHSURWHomRLQGLYLGXDOFRQWUDRVULVFRVGHDFLGHQWHVGRWUDEDOKRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOOD
Relatoria:6HQDGRU&tFHUR/XFHQD
Resultado: 26XE VWLWXWLYRRIH UHFLGR DR3URMHWR GH/HL GR 6H QDGRQ  GH  pGD GR FRPR
GHILQLWLYDPHQWHDGRWDGRQR7XUQR6XSOHPHQWDUQRVWHUPRVGRDUWGR5,6)

ITEM Nº 08
TURNO SUPLEMENTAR DE DISCUSSÃO DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 615, DE 2007
TERMINATIVO

$OWHUDD/HLQ GH GHDEULOGHSDUDSURLELURXVRGHLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGRVFDGDVWURV
GDVD JrQFLDVGHSURWH omRDRFUpGLWRH DILQVSDUD HIHLWRVDGPL VVLRQDLVR XG HSHUP DQrQFLDGDUHOD omR
MXUtGLFDGHWUDEDOKRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOOD
Relatoria:6HQDGRU&tFHUR/XFHQD
Resultado: 26XE VWLWXWLYRRIH UHFLGR DR3URMHWR GH/HL GR 6H QDGRQ  GH  pGD GR FRPR
GHILQLWLYDPHQWHDGRWDGRQR7XUQR6XSOHPHQWDUQRVWHUPRVGRDUWGR5,6)

TRAMITA EM CONJUNTO COM
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 283, DE 2008

$OWHUDD/HL QGHGHDEULOTXH
³S URtEHDH[LJrQFL DGHDWHVWDG RVG HJUDYLGH ]H 
HVWHULOL]DomRHRXW UDVSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVSDUDHIHLWRVDG PLVVLRQDLVRXGH SHUPDQrQFLDGDUHODomR
MXUtGLFDGHWUDEDOKR´SDUDGHILQLUDo}HVHFULPHVUHVXOWDQWHVGHGLVFULPLQDomRQDUHODomRGHWUDEDOKR
Autoria:6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV

ITEM Nº 09
REQUERIMENTO Nº 52, DE 2011–CAS

5HTXHLURQR VWHUPR VGR DUW 9GD&RQVWLW XLomR)HGHUDOFFRLQFLVR 9DUWGR5HJLP HQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHVHMDFR QYLGDGRRVHQKRU&$5/26/83,0LQLVWURGH( VWDGRGR7UDEDOKR
H(PSUH JR SDUDH PDX GLrQFLDS~ EOLFDQH VWD &RPLVVmRG H $VVXQWRV6 RFLDLVSUH VWDURVGHYLG RV
HVFODUHFLPHQWRVVREUHDVPDWpULDVSXEOLFDGDVSHODVUHYLVWDV9(-$H,672eHPVXD VHGLo}HVQH 
QUH VSHFWLYDPHQWHTXHWUDWD PVRE UHH VTXHPDVGH FRUUXSomRQ R0LQLVWp ULR GR7UD EDOKRH 
(PSUHJR
Autoria:6HQDGRU$OYDUR'LDV
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 10
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FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2 637
99

REQUERIMENTO Nº 53, DE 2011–CAS

5HTXHUQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRDUW9GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWLJRV
LQFLVR9HDUWLJRLQFL VR,GR5H JLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMDFRQYLGDGRR6HQKRU&DUORV
5REHUWR/XSL0LQLVWURGH(VWDGRGR7UDEDOKRH(PSUHJRSDUDHPDXGLrQFLDQHVWD&RPLVVmRGH$VVXQWRV
6RFLDLVSUH VWDUHVFOD UHFLPHQWRV VREUHDVGH Q~QFLDVTX HID]D HGLom R GDUHYLVWD 9HMDVRE UH R
VXSRVWRG HVYLRGHUH FXUVRVS~ EOLFRV GHSURJUDPD V GHT XDOLILFDomRSURILVVL RQDOH VXD UHODomRFRP R
HPSUHViULR$GDLU0HLUDGRQRGD)XQGDomR3Uy&HUUDGRHGD5HGH1DFLRQDOGH$SUHQGL]DJHP3URPRomR
6RFLDOH,QWHJUDomR 5(1$36, 
Autoria: 6HQDGRUD$QD$PpOLD
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 11
REQUERIMENTO Nº 56, DE 2011–CAS

&RPIXQGDPHQWRQRGLVSRVWRQRDUWL QFLVR,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUW
LQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOUHTXHLURHPDGLWDPHQWRDR5HTXHULPHQWRDSURYDGRQD
&RPLVVmR GH$VVXQWR V6 RFLDLV ± &$6SDUD UHDOL ]DomRGH $X GLrQFLD3~ EOLFD FRPYLVW DV DLQ VWUXLU R
3URMHWRGH /HLGR6HQDG RQGH TXH( VWDEHOHFHDG XUDomRPi[LPDGDMRUQ DGDGHWUDEDOKRGR
IDUPDFrXWLFR D LQFOXVmRGRVHJ XLQWHFRQYLG DGR 6U +XPEHUWR/XL ]5L EHLURGD 6LOYD6HFUHWiULR G H
&RPpUFLRH6HUYLoRVGR0LQLVWpULRGR'HVHQYROYLPHQWR,QG~VWULDH&RPpUFLR([WHULRU±0',&
Autoria:6HQDGRUD/LGLFHGD0DWD
Resultado:$SURYDGR

46ª REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA


(PDWHQGL PHQWRDR V 5HTXHULPHQWRVQ V  H  GH &$6GHD XWRULDGR6 HQDGRU$OYDUR 'LDVH 
6HQDGRUD$Q D$PpOLDVX EVFULWRVSHOD V6HQDG RUDV $QD5LWDH9DQHVVD*UD] ]LRWLQHSHOR6HQDG RU
(GXDUGR6X SOLF\UH VSHFWLYDPHQWHDIL PGHT XH R 0LQLVWURGH (VWDGR GR7 UDEDOKR H(PS UHJR6H QKRU
&DUORV5REHUWR/XSLSUHVWHHVFODUHFLPHQWRVVREUHDVPDWpULDVSXEOLFDGDVSHODVUHYLVWDV³9HMD´H³,VWRe´
TXHWUDWDPVREUH H VTXHPDVG HFRUUXS omR QR0L QLVWpULRHWDPE pPVREUHVX SRVWR GHVYLRGHUHFXUVR V
S~EOLFRVGHSURJUDPDVGHTXDOLILFDomRSURILVVLRQDOHVXDUHODomRFRPR(PSUHViULR$GDLU0HLUD

3$57,&,3$17(

x &DUORV5REHUWR/XSL0LQLVWURGH(VWDGRGR7UDEDOKRH(PSUHJR

ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 57, DE 2011–CAS

5HTXHLURQRVWHUPRV UHJLPHQWDLVTXHRV UHTXHULPHQWRV  HDP ERVGD&$66$8'(
VHMDPFRQWHPSODGRVQDDXGLrQFLDS~EOLFDTXHVHUiUHDOL]DGDQRGLDGHQRYHPEURGHQRkPELWR
GHVWD &RPLVVmR GH$VVX QWRV6R FLDLVGHVWLQ DGDG LVFXWLUD VLWXDomRGD6D ~GH6XSOH PHQWDUQR%UDVLO 
FRQIRUPH5HTXHULPHQWR±&$6GHDXWRULDGR6HQDGRU3DXOR'DYLPSRUWUDWDUGRPHVPRWHPD
Autoria:+XPEHUWR&RVWD
Resultado:$SURYDGR

47ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA


RV
(PDWHQGLPHQWRDRV5HTXHULPHQWRVQ GH &$6GHDXWR ULDGR6H QDGRU3DXOR 'DYLPHG H
&$6GHDXWRULDGR6HQDGRU+XPEHUWR&RVWDFRPRREMHWLYRGHDERUGDUDVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVj
³6D~GH6XSOHPHQWDUQR%UDVLO´

3$57,&,3$17(6

x -RVp&OiXGLR5LEHLUR2OLYHLUD$VVHVVRU-XUtGLFRGD8QLPHGGR%UDVLO5HSUHVHQWDQWHGR3UHVLGHQWH
GD8QLPHGGR%UDVLO(XGHVGH)UHLWDV$TXLQR
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

x 0DUFLR&RVWD%LFKDUD6HFUHWiULRGH6D~GH6XSOHPHQWDU5HSUHVHQWDQWHGR3UHVLGHQWHGD
)HGHUDomR1DFLRQDOGRV0pGLFRV±)(1$0&LG&pOLR-D\PH&DUYDOKDHVH5HSUHVHQWDQWHGR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR)HGHUDOGH0HGLFLQD±&)05REHUWR/XL]'¶$YLOD
x -RVp/XL]'DQWDV0HVWULQKR'LUHWRUGH$VVXQWRV3DUODPHQWDUHVGD$0%5HSUHVHQWDQWHGR
3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR0pGLFD%UDVLOHLUD±$0%)ORUHQWLQRGH$UDXMR&DUGRVR)LOKR
x 9LQtFLXV0DUTXHVGH&DUYDOKR6HFUHWiULRGH'LUHLWR(FRQ{PLFDGR0LQLVWpULRGD-XVWLoD±6'(0-H
x 0DXUtFLR&HVFKLQ'LUHWRU3UHVLGHQWHGD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU±$16
48ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 60, DE 2011 - CAS

5HTXHUHPRVQRVWHUP RV GRGLVSR VWRQRDUW ,,GD&RQVWLWXL omR) HGHUDOFRP ELQDGR FRPR V
DUWLJRVL QFLVR,,HDUW LJR LQFL VR,,GR 5HJLPHQWR,QWHUQ RGR6HQ DGR)HGH UDODUHDOL]DomRG H
DXGLrQFLDS~EOLFDQRkPELWRGD&RPLVVmR GH$VVXQWRV6RFLDLVGHVWLQDGDDLQVWUXLUR3 /6GH 
TXH³$OWHUDD/HL QGH GHMXQKRGHTXH GLVS}HVREUHRVSOD QRVH VHJXURVSULYDGRVGH
DVVLVWrQFLDjVD~ GHSD UDLQ FOXLUR VWUDWDPHQWR VDQWLQHRSO iVLFRVGHX VRRUDOHQWUH DVFREH UWXUDV
REULJDWyULDV´3DUD WDQWR VXJHULPRVVH MDP FRQYLGDGRV Dr. 0DXULFLR &HVFKLQ ±'L UHWRU± 3 UHVLGHQWHGD 
$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU±$16'U3 DXOR+RII PpGLFRRQFRORJLVWDGLUHWRUGR,&(63H
GR&HQWURGH2QFRORJLDGR+RVSLWDO6tULR/LEDQrV6UD/XFLDQD+ROW]GH&DPDUJR%DUURV±3UHVLGHQWHGR
,QVWLWXWR2Q FRJXLD 'U$G DOEHUWR$EUm R6LXIL±0p GLFR 2QFRORJLVWD± 'LUHWRUGD &OtQLFDG H2Q FRORJLD 
&DPSR*UDQGH±06
Autores:6HQDGRUD$QD$PpOLDH6HQDGRU:DOGHPLU0RND
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 58, DE 2011 – CAS

1RVWHUPRVGRLQFLVR,GR DUWGR 5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO5(48(,52 DUHDOL]DomRGH
DXGLrQFLDS~EOLFDDILPGHLQVWUXLUR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH±TXHDOWHUDD/HLQ
GHGHRXWXEURGHSDUDJDUDQWLUDWRGRVRVWUDEDOKDGRUHVHIHWLYRVRXFRPLVVLRQDGRVDMRUQDGDGH
WXUQRVLQLQWHUUXSWRV
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 59, DE 2011 – CAS

5HTXHLURQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRVDUWLJRVLQFLVR,,H DUWLJRLQFLVR,GR 5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDODUHDOL ]DomRGH DXGLrQFLDS~EOLFDQRkPELWRGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVFRPD
SUHVHQoDG R6HQKRU-RUJH+H UHGD3UHVL GHQWHG D&D L[D(FR Q{PLFD)HGH UDOGHVWLQ DGDDGLVFXWLUD 
LQWHQomRGR*RYHUQRGHGLVWULEXLUDWpGRVOXFURVGR)XQGRGH*DUDQWLDGR7HPSRGH6HUYLoR )*76 
FRQIRUPHPDWpULDYHLFXODGDSHOR-RUQDO2*ORERGRGLDGHQRYHPEURGH
Autoria:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Resultado:$SURYDGR

49ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM ÚNICO
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO Nº 28, DE 2011
EMENDAS AO PLOA 2012

'LVFXVVmRHYRWDomRGDV(PHQGDVGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVDR3URMHWRGH/HLQ&1
Relatoria:6HQDGRU:DOGHPLU0RND
V
Resultado:6mRDSURYDGDVSRUXQDQLPLGDGHTXDWUR  (PHQGDVGH$SURSULDomR (PHQGDVQ D
&$6 DR3/2$

50ª REUNIÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)


NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

1ª PARTE
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 61, DE 2011 - CAS


(PDGLWDPHQ WRDR5HTXH ULPHQWR GHQ  ± & $6TXHG LVS}HVREUH DUHDOL ]DomR GHDX GLrQFLD
S~EOLFDQR kPELWRGD &RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVSDUDLQVWUXLUR3/6 GHTXH³$OWHUD D/HL
QGHGHMXQKRGHTXHGLVS}HVREUHRVSODQRVHVHJXURVSULYDGRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GH
SDUDLQFOXLURVWUDWDPHQWRVDQWLQHRSOiVLFRVGHXVRRUDOHQWUHDVFREHUWXUDVREULJDWyULDV´UHTXHUHPRVTXH
VHMDLQFOXtGRQRUROGH FRQYLGDGRVXP5HSUHVHQWDQWHGH(QWLGDGHGRV3ODQRVGH6D~GHHRQRPHGR 'U
)ORUHQWLQRGH$UD~MR&DUGRVR)LOKR3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR0pGLFD%UDVLOHLUD±$0%
Autores:6HQDGRUD$QD$PpOLDH6HQDGRU:DOGHPLU0RND
Resultado$SURYDGR

ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 410, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$OWHUDR'H FUHWR/HLQ GHG HGH]H PEUR GH  &yGLJR 3HQDOSDUDGLVS RUVREUHR FULPH
SUDWLFDGRFRQWUDDVHJXUDQoDDOLPHQWDU
Autoria: 6HQDGRU(GXDUGR$PRULP
Relatoria: 6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH
Resultado:$SURYDGR3DUHFHUIDYRUiYHO

ITEM Nº 03
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2010
TERMINATIVO

$OWHUDD/HL QGH GHVHWH PEURG H  /HL2 UJkQLFDGD6D ~GH SDUDWR UQDUREULJ DWyULD D
H[LVWrQFLDGR3URJUDPD6D~GHGD)DPtOLDHPPXQLFtSLRVFRPPDLVGHTXDUHQWDPLOKDELWDQWHV
Autoria:6HQDGRU$OIUHGR1DVFLPHQWR
Relatoria:6HQDGRU3DXOR'DYLP
Relatório:3HODRLWLYDSUHOLPLQDUGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD&&-
Resultado:$SURYDGR3DUHFHUSHODRLWLYDSUHOLPLQDUGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD±
&&-

ITEM Nº 04
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 391, DE 2003
TERMINATIVO

3URtEH DS XEOLFDomRHP MRUQ DLVGH  DQ~QFLRGH  HPSUHJR VHPDG HYLGDLGHQWLILFDom RGD HPS UHVD
FRQWUDWDQWH
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatoria: 6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQ
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPD(PHQGDTXHDSUHVHQWD
Resultado:$SURYDGRR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHFRPD(PHQGDQ&$6

2ª PARTE
ITEM Nº 01
MENSAGEM (SF) Nº 144, DE 2011
NÃO TERMINATIVO


6XEPHWHDR6HQDGR)HGHUDOQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,,,DOtQHDI GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFFRDUW
GD/HL QGH GHMDQHL URGHR QRPHGR6HQ KRU$1'5e/ 21*2$5$Ò-2'(0( /2
SDUDH[HUFHURFDUJRGH'LUHWRUGD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU$16QDYDJDGHFRUUHQWHGR
WpUPLQRGRPDQGDWRGR6HQKRU+HVLRGH$OEXTXHUTXH&RUGHLUR
Autoria:3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
Relatoria:6HQDGRU3DXOR'DYLP
Relatório:$&RPLVVmRGLVS}HGHWRGRVRVHOHPHQWRVQHFHVViULRVSDUDGHOLEHUDUVREUHDLQGLFDomR
Resultado: $&RPL VVmR DSURYD R3D UHFHUIDYR UiYHOjH VFROKDGRQR PHG R6HQKR U$ 1'5e/ 21*2
$5$Ò-2'(0(/2SDUD H[HUFHU RFD UJRG H'LUHWRUGD$J rQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSO HPHQWDU$16

639
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

SRUXQDQLPLGDGHFRP TXLQ]H YRWRV6,0

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 62, DE 2011 - CAS

5HTXHLURQR VWHUPR VUH JLPHQWDLVRH QFDPLQKDPHQWRSDUD6XD ([FHOrQFL DD3UHVLG HQWHGD5HS~ EOLFD
6HQKRUD'LO PD5RXVVHIIHGHPDLVDX WRULGDGHVGR3RGHU([HFXWLYRH -XGLFLiULRSDUD FRQKHFLPHQWRH 
GHWHUPLQDomRGHPHGLGDVFDEtYHLVGDV3URSRVWDVSDUDR3ODQRGH(VWUDWpJLD1DFLRQDOVREUH3ROtWLFDVGH
3UHYHQomRH&RPEDWHDRÈOFRRO³&UDFN´HRXWUDV'URJDVDSURYDGDVSHOD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLV
GR6HQDGR)HGHUDOHP SDUFHULDFRPDV)UHQWHV3DUODPHQWDUHVGR &RQJUHVVR1DFLRQDOGD&kPDUDGRV
'HSXWDGRVH GR6H QDGR )HGHUDOT XHDWXDP FRP IRFR QRWHP DEHP FRPRD &RPLVVmR(VS HFLDOG H
3ROtWLFDV3~EOLFDVGH &RPEDWHjV'URJDVGD &kPDUDGRV'HSXWDGRV³GHVWLQDGDD SURPRYHUHVWXGRVH
SURSRVLo}HV GHSROtWLFD V S~EOLFDVHG H3URMHWR VG H/HL GH VWLQDGRVD FRPEDWHUHSUHYHQL URVHIHLWR V GR
&UDFNHGHRXWUDVGURJDVLOtFLWDV´±&('52*$
Autoria:6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
Resultado:$SURYDGR
ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 63, DE 2011 - CAS
5HTXHLURQRVWHUPRV GR DUWLQFL VR ,,DUHDOL ]DomRGHDXGLrQFLD S~EOLFDQD&RPLVVmR GH$ VVXQWRV
6RFLDLV &$6 SD UDL QVWUXLUR3 URMHWRGH /HL GR 6HQDG R Q G H TXH DOWH UDHD FUHVFHQWD
GLVSRVLWLYRVj&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKRDSURYDGDSHOR'HFUHWR/HLQG HGHPDL RGH
SDUDGL VFLSOLQDUR FXPSULPHQWRGDV VHQWHQoDVHD H[HFXomRGHWtWXORVH[WUDMXGLFL DLVQD-XVWLoDGR
7UDEDOKR3D UDWD QWRUH FRPHQGRD SUH VHQoDGR V VHJXLQWHVFRQYLGDGRV 6HQKRU-RmR2UHVWH 'DOD]HQ±
3UHVLGHQWH GR7ULE XQDO6 XSHULRU GR7 UDEDOKR 767 6HQKRU 5REVRQ% UDJDG H$QGUDGH ± 3UHVLGHQWH GD
&RQIHGHUDomR1D FLRQDOGD,QG~ VWULD &1, 6HQ KRU$QW{QL R-R Vp'RPLQ JXHVGH2OL YHLUD6DQWR V± 
3UHVLGHQWHGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGR&RPpUFLR &1& 6HQKRU2SKLU)LOJXHLUDV&DYDOFDQWH-XQLRU±
3UHVLGHQWHGD2UGHPGRV$GYRJDGRVGR%UDVLO 2$% 6HQKRU3DXOR3HUHLUDGD6LOYD±'HSXWDGR)HGHUDO
H3UHVLGHQWHGD)R UoD6LQGLFDO6HQKRU$UWXU+HQ ULTXH±3UHVLG HQWHGD &HQWUDOÒQLFDGRV7UDEDOKDGRUHV
&87 
Autoria:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Resultado:$SURYDGR

TOTAL DE REUNIÕES: 08
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 20
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR WHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
0HQVDJHP6) QmRWHUPLQDWLYR 
5HTXHULPHQWR&$6

Obs.: 7XUQR6XSOHPHQWDUGR6XEVWLWXWLYRDR3/61GH
7XUQR6XSOHPHQWDUGR6XEVWLWXWLYRDR3/&1GH
7XUQR6XSOHPHQWDUGR6XEVWLWXWLYRDR3/61GH
7XUQR6XSOHPHQWDUGR6XEVWLWXWLYRDR3/61GH
TXHWUDPLWDHPFRQMXQWRFRPR3/61GH


Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  YLQWHHGXDV (PHQGDVDR3URMHWR3/Q&1±3ODQR3OXULDQXDOSDUD
RSHUtRGR 33$ H
  TXDWUR (PHQGDVDR3/Q &1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDO
SDUDR$QRGH 3/2$ 



SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO
E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – CASEMP (CAS)

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

3UHVLGHQWH6HQDGRU3DXOR3DLP
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD



17ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGL PHQWRDR 5HTXHULPHQWR Q GH&$6(03GHDXWRU LD GR6 HQDGRU3DXOR3DLP FRP D
ILQDOLGDGHG HGHE DWHURWH PD³$ GYRFDFLD3~EOL FDFR PRIXQ omRH VVHQFLDO jMX VWLoD DQiOLVHGD HVWUXWXUD
DWXDOHSURMHomRSDUDRIXWXURQRVWUrVQtYHLVGD)HGHUDomR´

3$57,&,3$17(6

x )HUQDQGR/XL]$OEXTXHUTXH)DULD$GYRJDGR*HUDOGD8QLmR6XEVWLWXWR
x 0DUFRV/XL]GD6LOYD3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV$GYRJDGRVGD8QLmR±$1$81,
x 9HUD6KLUOH\)HUUHLUD'LUHWRUDGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV3URFXUDGRUHV)HGHUDLV±$13$)
x 3DXORGH7 DUVR6RX ]D 3UHVL GHQWH GD $VVRFLDomRG RV6H UYLGRUHVGD$GYR FDFLD*HUDOGD 8QLmR± 
$6$*8
x /XL]&DUORV3DODFLRV3UHVLGHQWHGD8QLmRGRV$GYRJDGRV3~EOLFRV)HGHUDLVGR%UDVLO±81$)(
x $OODQ7LWRQHOOL1XQHV3UHVLGHQWHGR)yUXP1DFLRQDOGD$GYRFDFLD3~EOLFD)HGHUDO
x -XOLDQR'RVVHQD3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV3URFXUDGRUHVGH(VWDGR±$1$3(H
x (YDQGUR GH &DVWUR%D VWRV3 UHVLGHQWHGD$VVR FLDomR1DFL RQDOGR V3UR FXUDGRUHV0X QLFLSDLV± 
$130

18ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDR5HTXHULPHQWR Q GH&$6(03GHDXWRULD GR 6HQDGRU3DXOR3DLPSDUD
UHDOL]DomRGH&LFORGH'HEDWHVQRkPELWRGD6XEFRPLVVmR
$VVXQWR$OWH UQDWLYDVDR IDWRUS UHYLGHQFLiULR7H PD'H VDSRVHQWDomR'HVDSRVHQWDGRULDH  5HDMXVWHGR V
DSRVHQWDGRVHSHQVLRQLVWDVTXHJDQKDPDFLPDGRVDOiULRPtQLPR
3$57,&,3$17(6
x &OHEHU9HUGH±'HSXWDGR)HGHUDO
x &DUORV$QG UHX2UWL]3UH VLGHQWH(VWD GXDOGR6LQGL FDWR1D FLRQDOGRV$SRVHQ WDGRV3HQ VLRQLVWDVH 
,GRVRVGD)RUoD6LQGLFDO±6,1'1$3,635HSUHVHQWDQWHGR3UHVLGHQWHGD)RUoD6LQGLFDO'HSXWDGR
)HGHUDO3DXOR3HUHLUDGD6LOYD
x :DUOH\0DUWLQV*RQoDOOHV3UHVLGHQWHGD&RQIHGHUDomR%UDVLOHLUDGH$SRVHQWDGRVH3HQVLRQLVWDV±
&2%$3
x /HRQDUGR-R Vp5ROLP*XL PDUmHV6H FUHWiULRGH 3ROtWLFDVGH3UHYLGrQ FLD6R FLDOGR0LQL VWpULRG D
3UHYLGrQFLD6RFLDO±0365HSUHVHQWDQWHGR6HFUHWiULR([HFXWLYRGR036&DUORV(GXDUGR*DEDV
x /LQGROIR/XL]GRV6DQWRV1HWR6HFUHWi ULRGH )LQDQoDVGD([HFXWLYD1DFLRQDOGD&HQWUDO *HUDOGRV
7UDEDOKDGRUHVGR%UDVLO±&*7%5HSUHVHQWDQWHGR3UHVLGHQWHGD&*7%6HQKRU8ELUDFL'DQWDVGH
2OLYHLUD
x 4XLQWLQR6HYHUR 6 HFUHWiULR*HUDOG D &HQWUDO ÒQLFDGR V 7UDEDOKDGRUHV±  &87 5HSUHVHQWDQWHG R
3UHVLGHQWHGD&876HQKRU$UWXU+HQULTXHGD6LOYD
x 0RDF\U5R EHUWR7H VFK$X HUVYDOG6H FUHWiULR*HUDOGD1RYD &HQWUDO6LQGLFDO GH7UD EDOKDGRUHV±
1&675HSUHVHQWDQWHGR3UHVLGHQWHGD1&676HQKRU-RVp&DOL[WR5DPRV
x ÈOYDUR6yORQGH)UDQoD 3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR([HFXWLYRGD$VVRFLDomR1DFLRQDOGRV$XGLWRUHV
)LVFDLVGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO±$1),3H
x $QW{QLR$XJXVWRGH4XHLUR]'LUHWRUGH'RFXPHQWDomRGR'HSDUWDPHQWR,QWHUVLQGLFDOGH$VVHVVRULD
3DUODPHQWDU±$1),3
TOTAL DE REUNIÕES: 02
$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 00
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SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS SOBRE DEPENDENTES
QUÍMICOS DE ÁLCOOL, “CRACK” E OUTRAS DROGAS – CASDEP (CAS)
3UHVLGHQWH6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRUD$QD$PpOLD
20ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA

$XGLrQFLD3~EOLFDGHVWLQDGDDR 5HODWRGR3UH VLGHQWHGD6X EFRPLVVmR6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDVHG DV
GHPDLVDXWRULGDGHVTXHSDUWLFLSDUDPGD0LVVmR2ILFLDOUHDOL]DGDin locoQRV3DtVHV,QJODWHUUD+RODQGD
6XpFLDH3R UWXJDOHPEXVFDGHDSULPRUDUFRQKHFLPHQWRVTXDQWRjV SROtWLFDVS~EOLFDVDGRWDGDVSDUDRV
GHSHQGHQWHVTXtPLFRVQHVVHVSDtVHV

3$57,&,3$17(

x 5RVDQH)HUUHLUD 3935 'HSXWDGD)HGHUDO0HPEUR7LWXODUGD&RPLVVmR(VSHFLDOGD&kPDUD
GRV'HSXWDGRV³GHVWLQDGDDSURPRYHUHVWXGRVHSURSRVLo}HVGHSROtWLFDVS~EOLFDVHGH3URMHWRV
GH/HL GHVWLQDGRVD FRPEDWHU HS UHYHQLUR V HIHLWRVG R&UD FN HGH RXWUDVG URJDVLOtFLWDV´ ±
&('52*$


TOTAL DE REUNIÕES: 01
$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 00




COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
3UHVLGHQWH6HQDGRU(XQtFLRGH2OLYHLUD
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU-RVp3LPHQWHO



55ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
OFICIO “S” Nº 58, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
,QGLFD D6HQ KRUD&O iXGLD0DULD GH )UHLWDV &KDJDVSDUD FRPSRUR &RQVHOKR1DFL RQDO GR0LQL VWpULR
3~EOLFRHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQRVLQFLVRV,H,,GRDUW$GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
Autoria: 3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFD
Relatoria: 6HQDGRU-RUJH9LDQD
Relatório: 9RWDomRVHFUHWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOjLQGLFDomR
ITEM Nº 02
OFICIO “S” Nº 59, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
(QFDPLQKDHPDWHQomRDRGLVSRVWRQRVLQFLVRV,H ,,GRDUW $GD &RQVWLWXLomR)HGHUDORQRPHG R
3URFXUDGRU5HJLRQDOGD5HS~EOLFD0iULR/XL]%RQVDJOLDPHPEURGR0LQLVWpULR3~EOLFRGD8QLmRHVFROKLGR
SHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOSDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR
Autoria: 3URFXUDGRULD*HUDOGD5HS~EOLFD
Relatoria: 6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURV
Relatório: 9RWDomRVHFUHWD
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Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOjLQGLFDomR


56ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
TURNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO OFERECIDO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 478, DE 2011
TERMINATIVO
5HYRJDRDUW GD/HLQ GH GHVHWH PEURG H TXHLQ VWLWXLRYRWRLPSUHVVRSD UDD V
HOHLo}HVGH
Autoria: 6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV
Relatoria: 6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHV
Resultado: 26XEVWLWXWLYRRIHUH FLGRDR3/6Q GHp GDGRFRPRGHILQLWLYDPHQWHDGRWDGRQRV
WHUPRVGRDUWGR5,6)
ITEM Nº 02
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 82, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
Autoria: 6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQHRXWURV
Relatoria: 6HQDGRU,QiFLR$UUXGD
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHV
Relatório: )DYRUiYHOj3URSRVWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOj3URSRVWD

ITEM Nº 03
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 168, DE 2010
TERMINATIVO
$FUHVFHQWD GRLV FDUJRVHPFRPLVVmRQR4XDGURGH3HVVRDOGD6 HFUHWDULDGR7ULEXQDOGH &RQWDVGD
8QLmRSDUDSURYLPHQWRHP*DELQHWHGH$XGLWRUGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
Autoria: 7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
Relatoria: 6HQDGRU9LWDOGR5rJR
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRUD0DUWD6XSOLF\
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPXPDHPHQGDTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3URMHWRHD(PHQGDQ&&-

ITEM Nº 04
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 48, DE 2011
TERMINATIVO
$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHVHWHPEURGHR&yGLJR%UDVLOHLURGH7UkQVLWRSDUDWRUQDU
FULPHDFRQGXomRGHYHtFXORDXWRPRWRUVREDLQIOXrQFLDGHTXDOTXHUFRQFHQWUDomRGHiOFRRORXVXEVWkQFLD
SVLFRDWLYD
Autoria: 6HQDGRU5LFDUGR)HUUDoR
Relatoria: 6HQDGRU9LWDOGR5rJR
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU3HGUR7DTXHV
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWR
Resultado: $SURYDGRR3URMHWRHDV(PHQGDVQ&&-DQ&&-
ITEM Nº 05
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 399, DE 2010
NÃO TERMINATIVO
6XVWDR'HFUHWRQGHGHGH]HPEURGHTXH³DSURYDR5HJXODPHQWRGR&RUSRGR3HVVRDO
*UDGXDGRGD $HURQi XWLFDHGiRXWUD VSURYLGrQ FLDV´HPVHXHI HLWRDXWRUL ]DWLYRGHOLFHQ FLDPHQWRGH 
DSURYDGRVHPFRQFXUVRVS~EOLFRVGHDGPLVVmRDR&(6'&XUVRGH(VSHFLDOL]DomRGH6ROGDGRV
Autoria: 6HQDGRU)OH[D5LEHLUR
Relatoria: 6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD
Relatório: &RQWUiULRDR3URMHWR

643
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Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUFRQWUiULRDR3URMHWR

ITEM Nº 06
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDRDUWGR$WRGDV'LVSRVLo}HV&RQVWLWXFLRQDLV7UDQVLWyULDV
Autoria: 6HQDGRU5RPHUR-XFiHRXWURV
Relatoria: 6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURV
Relatório: )DYRUiYHOj3URSRVWDHFRQWUiULRjV(PHQGDVQH
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOj3URSRVWDHFRQWUiULRjV(PHQGDVQVH
ITEM Nº 07
REQUERIMENTO Nº 96, DE 2011-CCJ
³5HTXHLURQ RVWH UPRVG R$UWLQ FLVR,GR 5HJLPHQWR,QWH UQRGR 6HQD GR)HG HUDO DUHDOL ]DomRG H
$XGLrQFLD3~ EOLFDG HVWD &RPLVVmR SDUDDLQVW UXomRGR3/&Q  GH  TXH³,Q VWLWXL R(VWDWXWRG D
-XYHQWXGHG LVSRQGR VREUHRVGLUHLW RVGRVMRYHQ VRV SULQFtSLRVH GLUHWUL]HVGDVSROtWLFD VS~ EOLFDVG H
MXYHQWXGHR HVWDE HOHFLPHQWRGR6L VWHPD1DFL RQDOGH -XYHQWXGHH GiR XWUDVSURYLGr QFLDV´ FRP D
SUHVHQoDG RVVH JXLQWHV FRQYLGDGRV'HS XWDGD0 DQXHOD'¶ÈYLOD 3&G R%56 UHODWRUDGR(VWDWXWR GD
-XYHQWXGHQ D&kP DUDGRV 'HSXWDGRV6HYH ULQH 0DFHGR6HFUHWiULD1DFLR QDO GH-XYHQWX GH GD
3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD*DEULHO0HGLQD3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XYHQWXGH'DQLHO,OLHVFX
3UHVLGHQWHG D8QLmR 1DFLRQDOG RV(VWXGDQWH V/XL ],Q iFLR6LOYDGD 5RFK D&R RUGHQDomRGR )y UXP
1DFLRQDOGD-XYHQWXGH1HJUD5HSUHVHQWDQWHGR*$3*UXSRGH$omR3DUODPHQWDUSUy0~VLFD7HQGRHP
YLVWDDSUHYLVmRGHYRWD omRGDPDWp ULDQHVWD&RPLVVmRSDUDR GLDGHQ RYHPEURGHVXJLURTXH
HVWDDXGLrQFLDVHUHDOL]HQRGLDGHQRYHPEURGH´
Autoria: 6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHV
Resultado: $SURYDGR
57ª REUNIÃO REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2010
NÃO TERMINATIVO
,QVWLWXLR6LVWHPDGH3URWHomRDR3URJUDPD1XFOHDU%UDVLOHLUR6,3521HUHYRJDR'HFUHWR/HLQ
GHGHRXWXEURGH
Autoria: 3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
Relatoria: 6HQDGRU$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD
Relatório: )DYRUiYHODR3URMHWR
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHODR3URMHWR
ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 579, DE 2011
TERMINATIVO
$OWHUDRDUWGD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHLQVWLWXLR&yGLJRGH7UkQVLWR%UDVLOHLUR
SDUD UHVWULQJLUDDSOLFDomRGR VUH FXUVRVD UUHFDGDGRVFRPD FREUDQ oDG HPXOWDVGH WUkQVLWRD R
ILQDQFLDPHQWRGHFDPSDQKDVHGXFDWLYDVVREUHGLUHomRGHIHQVLYDFXOWXUDGDSD]HFRPEDWHjYLROrQFLDQR
WUkQVLWRHGHGHVHVWtPXORDRFRQVXPRGHiOFRROHGURJDVSRUSDUWHGRVPRWRULVWDV
Autoria: 6HQDGRU(XQtFLR2OLYHLUD
Relatoria: 6HQDGRU9LWDOGR5rJR
Relatoria Ad Hoc6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHV
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWRHGD(PHQGDQ
Resultado: $SURYDGRR3URMHWRHD(PHQGDQ&&-
ITEM Nº 03
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 258, DE 2010
NÃO TERMINATIVO
,QVWLWXLD3ROt WLFDG H'HVH QYROYLPHQWR GR%UDVLO 5XUDO 3'%5  HGLVS}H VREUHDHO DERUDomRG R3ODQ R
1DFLRQDOGH'HVHQYROYLPHQWRGR%UDVLO5XUDO 31'%5 

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

Autoria: 6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
Relatoria: 6HQDGRU(GXDUGR6XSOLF\
Relatório: )DYRUiYHODR3URMHWRFRPGXDV(PHQGDVTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHODR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQ&&-HQ&&-
ITEM Nº 04
EMENDA Nº 2-PLEN OFERECIDA À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 38, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDRV DUWVH GD &RQVWLWXLomR) HGHUDOSDUDH VWDEHOHFHUP DQGDWRGH FLQFRDQR VSD UD
3UHVLGHQWH GD5H S~EOLFD*RYHUQDGR UGH(VWD GRH GR'L VWULWR )HGHUDOH3 UHIHLWRVH PXGDU DGDWD GDV
UHVSHFWLYDVSRVVHV
Autoria da Proposta: 6HQDGRU-RVp6DUQH\HRXWURV
Autoria da Emenda nº 2-PLEN6HQDGRU$OR\VLR1XQHV)HUUHLUDHRXWURV
Relatoria: 6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURV
Relatoria Ad Hoc6HQDGRU5LFDUGR)HUUDoR
Relatório: )DYRUiYHOj(PHQGDQGH3OHQiULR
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOj(PHQGDQ3/(1
ITEM Nº 05
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2009
NÃO TERMINATIVO
'LVS}H VREUHDRE ULJDWRULHGDGHG HW UDWDPHQWRH DV VHSVLD GHDUHLD FRQWLGDHPWD QTXHV GHOD ]HUH 
UHFUHDomRH[LVWHQWHVHPiUHDVS~EOLFDVHSULYDGDV
Autoria: 'HSXWDGR1HXFLPDU)UDJD
Relatoria: 6HQDGRUD0DUWD6XSOLF\
Relatório: 3HODFRQVWLWXFLRQDOLGDGHMXULGLFLGDGHUHJLPHQWDOLGDGHHERDWpFQLFDOHJLVODWLYDGR3URMHWRFRP
D(PHQGDTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR  3DUHFHUSHO DFR QVWLWXFLRQDOLGDGHMXUL GLFLGDGHUHJL PHQWDOLGDGH HER DWp FQLFD
OHJLVODWLYDGR3URMHWRFRPD(PHQGDQ&&-
ITEM Nº 06
REQUERIMENTO Nº 97, DE 2011-CCJ
5HTXHLURQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVVHMDUHDOL]DGDSRUHVWD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLD
&&- $XGLr QFLD3~ EOLFD SDUD DYDOLDU HGLVFXWLU R 3URMHWRGH /HLGR6HQ DGRQGH TX H³&ULD
UHJUDVSD UD DDSOL FDomR GHFRQ FXUVRVSDUD DLQYH VWLGXUDH PFDUJRV HHPS UHJRV S~EOLFRV QRkPELWR GD
8QLmRGR V( VWDGRVGR V 0XQLFtSLRV HGR'L VWULWR )HGHUDO´FRPD SDUWLFLSDomR GR'U:LOOL DP 'RXJODV
PDJLVWUDGRHPHPEURG R&RQVHOKR(GLWRULDOGD(GLW RUD,PSHWXV 5- HGHUHS UHVHQWDQWHVGDVVHJXLQWHV
HQWLGDGHVHPSUHVDVGRVHWRU GHFRQFXUVRVHyUJmRVS~EOLFRVGHSODQHMDPHQWRH EDQFDVH[DPLQDGRUDV
$VVRFLDomR 1DFLRQDOGH 'HIHVDH$S RLRDR V&RQ FXUVHLURV $ 1'$&21 3 RQWRGR V&R QFXUVRV ') 
(VFRODGH $GPLQLVWUDomR)D] HQGiULD (6$)  H&HQWURGH6HOHo mRHGH3URPRomRGH(YHQWRV

&(63(81% 
Autoria: 6HQDGRUHV5RGULJR5ROOHPEHUJH$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
Resultado: $SURYDGR
ITEM Nº 07
REQUERIMENTO Nº 98, DE 2011-CCJ
³5HTXHLUR GHD FRUGR FRPR GLVSRVWRQR DUW ,GR 5HJLPHQWR,QWHUQRG R6HQD GR )HGHUDO TXHQ D
DXGLrQFLD S~EOLFD DVHUUHDOL]DGDQ HVWD&RPL VVmR GH &RQVWLWXLomR-X VWLoDH &LGD GDQLD DSURYDGDQ RV
WHUPRVGR 5HTXHULPHQWR QG H &&-G HVWLQDGDDLQ VWUXLUD3/ &QG H  FRP RV
FRQYLGDGRVFRQVWDQWHVGRPHVPRTXHWDPEpPVHMDFRQYLGDGRR6HQKRU$QW{QLR)UDQFLVFRGH/LPD1HWR
&RRUGHQDGRUGR6HWRUGH-XYHQWXGHGR067±0RYLPHQWRGRV7UDEDOKDGRUHV5XUDLV6HP7HUUD´
Autoria: 6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHVH'HPyVWHQHV7RUUHV
Resultado: $SURYDGR

58ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA
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(PDWHQGLPHQWRDRV5HTXHULPHQWRVQGH&&-GHLQLFLDWLYDGR6HQDGRU 5DQGROIH5RGULJXHVH
GH &&-GHL QLFLDWLYDGRV6H QDGRUHV5DQGROIH5RGULJXHVH 'HPyVWHQHV7RUUHVFRPR REMHWLYR
GHLQ VWUXLUR 3URMHWRG H/ HLGD &kPDUDQ GH T XH³, QVWLWXLR( VWDWXWRGD-XYH QWXGHGL VSRQGR
VREUH RV GLUHLWRVGR VM RYHQVR V SULQFtSLRVH GLUHWUL]HVG DVSROtWLFDV S~EOLFDVGH MXYHQWXGH R
HVWDEHOHFLPHQWRGR6LVWHPD1DFLRQDOGH-XYHQWXGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´

3$57,&,3$17(6

x 0DQXHOD3LQWR9LHLUD'¶$YLOD 3&GR%56 ±'HSXWDGR)HGHUDO5HODWRUDGR(VWDWXWRGD-XYHQWXGHQD
&kPDUDGRV'HSXWDGRV
x 6HYHULQH0DFHGR6HFUHWiULD1DFLRQDOGH-XYHQWXGHGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
x *DEULHO0HGLQD3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH-XYHQWXGH
x 'DQLHO,OLHVFX3UHVLGHQWHGD8QLmR1DFLRQDOGRV(VWXGDQWHV
x &DUORV/ HRQL5RG ULJXHV 6LTXHLUD-~ QLRU5HS UHVHQWDQWHGD 6HQKRUD&UL VWLQD*R PHV6DUDLYD
&RRUGHQDGRUDGR*UXSRGH$omR3DUODPHQWDU3Uy0~VLFD
x $QW{QLR)UDQ FLVFRG H/LP D1HWR &RRUGHQDGRUGR 6HWRUGH -XYHQWXGHG R0 67±0RYLPHQWRGR V
WUDEDOKDGRUHV5XUDLV6HP7HUUD


59ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 e 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'LVFXVVmRHYRWDomRGDV(PHQGDVGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLDDR3URMHWRGH/HLQ
&1TXH(VWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH 3/2$
 
Resultado:$SURYDGDVDV(PHQGDVQV&&-D&&-DR3/1QGD&1


60ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)

ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 99, DE 2011-CCJ
³5HTXHLURQRVWHUPRVGRDUGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGR%UDVLOHG RDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQR GR
6HQDGR)HGHUDODUHDOL]DomRGH$X GLrQFLD3~EOLFDSDUDLQVWUXLUDHODERUDomRGR3DUHFHUGD&RPLVVmRGH
-XVWLoDH&LGDGDQLDGR6 HQDGR)HGHUDODR3URM HWRGH5HVROXomRGR6HQDGRQGH HHP UD]mR
GHVVHPRWLYRSDUDGHEDWHURVWHUPRVGDSURSRVLomRpLQGLFDGDDSDUWLFLSDomRGDVVHJXLQWHVDXWRULGDGHV
6HQKRU0D UFRQL3H ULOOR* RYHUQDGRUGR (VWDGR GH  *RLiV6HQK RU 5DLPXQGR&ROR PER *RYHUQDGRUGR 
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD6HQKRU5HQDWR&DVDJUDQGH*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR6HQKRU
1HOVRQ%DUERVD6HFUHWiULR([HFXWLYRG R0LQLVWpULRGD)D]HQGD6HQKRU5REVRQGH$Q GUDGH3UHVLGHQWH
GD&RQIH GHUDomR1D FLRQDOGD,QG~VWULD±&1,
 6HQKRU)H UQDQGR%OX PHQVFKHLQHFR QRPLVWDH
FRRUGHQDGRUGHSURMHWRVGD)XQGDomR*HW~OLR9DUJDV± )*96HQKRU/XtV3XOR5RVHQEHUJHFRQRPLVWD
FKHIHGD 5RVHQEHUJ $ VVRFLDGRV6HQKRU0DUFR3RORGH 0HOOR/RSHV3UHVLGHQWHH[HFXWLYRGR,Q VWLWXWR
$oR%UDVLOH R6HQKRU$JXLQDOGR'LQL])LOKR3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGD,QG~VWULD7r[WLOH GH
&RQIHFomR $%,7 
Autoria:6HQDGRUHV5LFDUGR)HUUDoRH$UPDQGR0RQWHLUR
Resultado:$SURYDGR

61ª REUNIÃO, REALIZADA EM 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

1mRKRXYHGHOLEHUDomRGHPDWpULDV
62ª REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM ÚNICO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 114, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$OWHUDRDUWGR$WRGDV'LVSRVLo}HV&RQVWLWXFLRQDLV7UDQVLWyULDV
Autoria:3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
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Relatoria:6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURV
Relatório:)DYRUiYHOj3URSRVWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOj3URSRVWD


63ª REUNIÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 89, DE 2010
NÃO TERMINATIVO
'LVS}HVREUHD FULDomRGHFDUJRVHPFRPLVVmRGR*UXSR'LUHomRH$ VVHVVRUDPHQWR6XSHULRUHV '$6
GHVWLQDGRVDR0LQLVWpULRGR(VSRUWH
Autoria: 3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
Relatoria: 6HQDGRU,QiFLR$UUXGD
Relatório: )DYRUiYHODR3URMHWR
Resultado: $SURYDGRR 3DUHFHUIDYR UiYHODR3 URMHWR9RWDPYHQFL GRVR V6HQDGR UHV3 HGUR 7DTXHV
3HGUR6LPRQ$pFLR1HYHV$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD$OYDUR'LDV'HPyVWHQHV7RUUHV$UPDQGR0RQWHLURH
5DQGROIH5RGULJXHV
ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 100, DE 2011-CCJ
³1RVWH UPRV UHJLPHQWDLVUHTX HLURDGLW DPHQWR DR 5HTXHULPHQWR Q  FRPRR EMHWLYRGHLQ FOXLUD
FRQYRFDomRGR3UHVLGHQWHGD&876U$5785+(15,48('$6,/9$6$1726HG D)RUoD6LQGLFDO6U
3$8/23(5(,5$'$6,/9$SDUDGHEDWHUR356 1'(GHDXWRULDGR6HQDGRU5RPHUR-XFiH
RXWURVTXH³(VWDEHOH FHDOtTXRWDVGR,PSRVWR VREUH2SHUDo}HV5HODWLYDVj &LUFXODomRGH0HUFDGRULDVH
VREUH3 UHVWDomR GH6H UYLoRVGH 7UDQVSRUWH,QWH UHVWDGXDOH, QWHUPXQLFLSDOHGH &RPXQLFDomRQD V
RSHUDo}HVLQWHUHVWDGXDLVFRPEHQVHPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVGRH[WHULRU´´
Autoria: 6HQDGRUHV$FLU*XUJDF]H3HGUR7DTXHV
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 101, DE 2011-CCJ
³5HTXHLURQRVWHUPRVGR 5HJLPHQWR,QWHUQRGR6H QDGR)HGHUDOHPDGLWDPH QWRDR5H TXHULPHQWRQ
GH &&-DS URYDGR HP TXH DD XGLrQFLDS~EO LFD QHVWD &RPLVVmRFRP R REMHWLYRGH
GHEDWHUR3URMHWRGH5H VROXomRGR6 HQDGRQ TX HHVWDEHO HFHDOtTXRWD VGR,PSRVWR VREUH
2SHUDo}HV 5HODWLYDVj &LUFXODomRG H0H UFDGRULDV HVRE UH 3UHVWDomRG H6HUYL oRV GH7 UDQVSRUWH
,QWHUHVWDGXDOH,QWHUPXQLFLSDOHGH&RPXQLFDomRQDVRSHUDo}HVLQWHUHVWDGXDLVFRPEHQVHPHUFDGRULDV
LPSRUWDGRVG RH[WHULR ULQFOXD FRPRFRQYLGDG RV6 U&OyYLV3D Q]DULQL±0 HPEUR GD&3 &RQ VXOWRUHV
$VVRFLDGRV6U/XL]$XE HUW1HWR±3 UHVLGHQWH GD$ VVRFLDomR%UDVLO HLUD GD,QG~VWUL DGH 0iTXLQ DVH 
(TXLSDPHQWRV´
Autoria: 6HQDGRU $UPDQGR0RQWHLUR
Resultado: $SURYDGR
TOTAL DE REUNIÕES: 09
2UGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
MATÉRIAS APRECIADAS: 20
3URSRVWDGH(PHQGDj&RQVWLWXLomR
3URMHWRGH/HLGD&kPDUD WHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGD&kPDUD QmRWHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR WHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR QmRWHUPLQDWLYR 
2ItFLR³6´
(PHQGDGH3OHQiULR
5HTXHULPHQWR±&&-
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2EV7XUQR6XSOHPHQWDUGR6XEVWLWXWLYRDR3/61GH
Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  TXDWUR (PHQGDVDR3/Q &1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDO
SDUDR$QRGH 3/2$ 



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CE
3UHVLGHQWH6HQDGRU5REHUWR5HTXLmR
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU3DXOR%DXHU


60ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 89, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD/ HL Q G HG HGH ]HPEURGH TXH GLVS}HVREUHLQ FHQWLYRVH EHQHItFLRVSD UD
IRPHQWDUDVDWLYLGDGHVGHFDUiWHUGHVSRUWLYRHGiRXWUDVSURYLGrQFLDVSDUDSURUURJDUDYDOLGDGHGDQRUPD
HDOWHUDUROLPLWHGHGHGXomRUHODWLYRjSHVVRDMXUtGLFD
Autoria: 6HQDGRU&LUR1RJXHLUD
Relatoria: 6HQDGRU,QiFLR$UUXGD
Relatoria Ad Hoc: 6HQDGRUD0DULDGR&DUPR$OYHV
Relatório: )DYRUiYHO
Resultado: $SURYDGRRSDUHFHU
ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 131, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
&RQFHGHLVH QomRGR,PS RVWR VREUH3 URGXWRV,QG XVWULDOL]DGRV SDUDR VYHtFXORVDG TXLULGRVSR UyUJmR V
HVWDGXDLVGLVWULWDLVRXPXQLFLSDLVTXDQGRGHVWLQDGRVDRWUDQVSRUWHHVFRODU
Autoria: 6HQDGRU(XQtFLR2OLYHLUD
Relatoria: 6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHV
Relatório: )DYRUiYHO
Resultado: $SURYDGRRSDUHFHU
ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 68, DE 2011–CE
³5HTXHLURQ RVWH UPRV UHJLPHQWDLVH HPDGLWDP HQWRDR 5HTXHULPHQWR Q  &(GHDXWR ULD GR
6HQKRU6HQ DGRU3DXOR %D XHU TXHWUDW DGD UHDOL]DomR GHD XGLrQFLD S~EOLFDS DUDGLVFXWL U ³$(GXFDomR D
'LVWkQFLDH RkPELWRG RV FXUVRV GHJ UDGXDomRHP 6HUYLoR6 RFLDOQR SDtV´ TXH VHMDLQ FOXtGRQR URO G H
FRQYLGDGRVR0DJQtILFR 5HLWRUGR &HQWUR8QLYHUVLWiULR/HRQDUGRGD9LQFL 8QLDVVHOYL3URIHVVRU0 DOFRQ
7DIQHU´
Autoria: 6HQDGRU&\UR0LUDQGD
Resultado: $SURYDGR


61ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPH QWRDR5HT XHULPHQWRQGH &(GHDXWRUL DGR6HQDGR U3DXOR%DXH UGHVWLQD GDD
GLVFXWLUD³HGXFDomRjGLVWkQFLDHRkPELWRGRVFXUVRVGHJUDGXDomRHPVHUYLoRVRFLDOQRSDtV´


3$57,&,3$17(6
x (VWKHU/Xt]DGH6RX]D/HPRV - &RQVHOKHLUDGR&RQVHOKR)HGHUDOGH6HUYLoR6RFLDO±&)(66

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
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x +pOLR&KDYHV)LOKR - 'LUHWRUGR'HSDUWDPHQWRGH5HJXODomRH6XSHUYLVmRGH(GXFDomRD'LVWkQFLD
0LQLVWpULRGD(GXFDomR0(&
x-Rm R9LDQQH\ - 3URIHVVRUH&RQVXOWRUGH(GXFDomRD'LVWkQFLDH
x5LF DUGR+RO] - 3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGRV(VWXGDQWHVGH(GXF DomRD 'LVWkQFLD±$%(
($'
62ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'LVFXVVmRH YRWDomRG DV (PHQGDVGH VWD&R PLVVmRDR3/1 &1 ±3ODQR3OXUL DQXDOS DUD R
SHUtRGR T XHVH UmRDS UHVHQWDGDV j &RPLVVmR0L VWDGH 3ODQR V2UoDP HQWRV3~EOLFRVH 
)LVFDOL]DomR
Resultado: $&RPLVVm RDSURYDD DSUHVHQWDomRS HUDQWH D&R PLVVmR0L VWDGH3ODQR V2UoDPH QWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRGH GH]HVVHLV (PHQGDVGD&(DR3URMHWRGH/HLQ&1
63ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)

ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2010
NÃO TERMINATIVO

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGH /HLGH'LUHWUL]HVH%DVHVGDHGXFDomRQDFLRQDO SDUD
IDFXOWDUDSRUWDGRUHVGHGLSORPDGHFXUVRVXSHULRUQmRWLWXODGRVHPQtYHOGHS yVJUDGXDomRRDFH VVRDR
PDJLVWpULRQDHGXFDomRVXSHULRUQDVFRQGLo}HVTXHHVSHFLILFD
Autoria:&RPLVVmRGH6HUYLoRVGH,QIUDHVWUXWXUD 6) 
Relatoria: 6HQDGRU$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD
Relatório:3HODUHMHLomR
Resultado:$SURYDGRRSDUHFHUSHODUHMHLomR

64ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'LVFXVVmRHYRWDomRGDV(PHQGDVGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLDDR3URMHWRGH/HLQ
&1TXH(VWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH 3/2$
 
Resultado:$SURYDGDV TXDWUR (PHQGDVGH$SURSULDomR


65ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLPHQWRDR5HTXHULPHQWRQGH&(GHDXWRULDGR6HQDGRU)OH[D5LEHLURSDUDWUDWDUGR
³3URJUDPD1DFLRQDOGH$OLPHQWDomR(VFRODUHR3URJUDPD1DFLRQDOGH$SRLRDR7UDQVSRUWH(VFRODU´





3$57,&,3$17(6
x 0iUFLD$GULDQDGH&DUYDO KR3UH VLGHQWHGD8QLm R1DFLRQDOGRV'LULJHQWHV0XQLFLSDLVGH (GXFDomR
81',0(56 H6HFUHWiULD0XQLFLSDOGH(GXFDomR&XOWXUDH'HVSRUWRGH6mR)UDQFLVFRGH3DXOD
56
x (GXDUGR&DUORV 0DQ\DUL 3URJUDPD1D FLRQDO GH$OLPHQWDomR(VFRO DU ) 1'(  0LQLVWpULR G D
(GXFDomR
x 0DULD 1LOHQH%DGHFDGD &RVWD3 UHVLGHQWHG R &RQVHOKR 1DFLRQDOG H6H FUHWiULRVGH( GXFDomR
&216(' H6HFUHWiULDGH(VWDGRGH(GXFDomRGH0DWR*URVVRGR6XO
x /RXUHQH0DULDQRGD6LOYD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGH0XQLFtSLRV &10 H
x -RVp0DULD5RGULJXHV&RRUGHQDGRUGR3URJUDPD1DFLRQDOGH$SRLRDR7UDQVSRUWH(VFRODU )1'( 
0LQLVWpULRGD(GXFDomR
66ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)


649
111

650
112
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DIÁRIO DO
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- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 198, DE 2010
TERMINATIVO

$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXH³'LVS}HVREUHRGHSyVLWROHJDOHGHSXEOLFDo}HV
QD%LEOLRWHFD 1DFLR QDOH GiRXWUDVS URYLGrQFLDV´SDU DLQFO XLU DVELEOLRWH FDVS~EOL FDVH VWDGXDLVHG R
'LVWULWR)HGHUDOHQWUHDVGHVWLQDWiULDVGHH[HPSODUHVGHSXEOLFDo}HVUHIHUHQWHVDRGHSyVLWROHJDO
Autoria:6HQDGRU-RVp6DUQH\
Relatoria: 6HQDGRU9DOGLU5DXSS
Relatório:)DYRUiYHOQDIRUPDGRVXEVWLWXWLYRRIHUHFLGR
Resultado: $SURYDGRRVXE VWLWXWLYR $PDWpULDVH UiDS UHFLDGDHPWXUQR VXSOHPHQWDU QRVWH UPRV GR
GLVSRVWRQRDUWFRPELQDGRFRPRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO 

ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 409, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$OWHUDD/HLQGHGHMXQKRGHTXHGLVS}HVREUHRDWHQGLPHQWRGDDOLPHQWDomRHVFRODUH
GR3URJUDPD'LQKHLUR'LUHWRQD(VFRODDRVDOXQRVGDHGXFDomREiVLFDDOWHUDDV/HLVQRVGHGH
MXQKRGHGHGHIHYHUHLURGH GHGHMXOKRGHUHYRJDGLVSRVLWLYRVGD
0HGLGD3URYLVyUL DQR GH GHDJRVWR GHSD UDLPSXWDUUH VSRQVDELOLGDGHVQDH VIHUD
DGPLQLVWUDWLYDFLYLOHFULPLQDOSHORGHVFXPSULPHQWRGRLQFLVR,GRDUW
Autoria:6HQDGRU(GXDUGR$PRULP
Relatoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR
Relatório:)DYRUiYHOFRPDHPHQGDRIHUHFLGD
Resultado:$SURYDGRRSDUHFHUFRPD(PHQGDQ&(

ITEM Nº 03
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 308, DE 2006
TERMINATIVO

$OWHUDD/ HL QG H GH PDLR GH TX HUHJXO DGL UHLWRVH REULJDo}HV UHODWLYRVjSURSUL HGDGH
LQGXVWULDOSDUDFRLELUDFRQFRUUrQFLDSDUDVLWiULD
Autoria:6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
Relatoria:6HQDGRU&\UR0LUDQGD
Relatório:)DYRUiYHOFRPDHPHQGDQ&&7&$(
Resultado:$SURYDGRFRPD(PHQGDQ&&7&$(&(

ITEM Nº 04
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 275, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$OWHUDD/HLQ GH GH VHWHPEURGHTXHFULDD ³7LPHPDQLD´SDUDIL[DUQ RYRVSHUFHQWXDLV
GHGH VWLQDomRGHUH FXUVRVjVH QWLGDGHVGHS UiWLFDGHV SRUWLYDQ DPRGDOLG DGHIXWHEROSURIL VVLRQDOHS DUD
DPSOLDUDVSRVVLELOLGDGHVGHSDUFHODPHQWRGHGpELWRVGDVHQWLGDGHVTXHHVSHFLILFD
Autoria:6HQDGRU$QLEDO'LQL]
Relatoria:6HQDGRUDÆQJHOD3RUWHOD
Relatório:)DYRUiYHOFRPDVHPHQGDVRIHUHFLGDV
Resultado:$SURYDGRRSDUHFHUFRPDV(PHQGDVQV&(H&(

ITEM Nº 05
AVISO Nº 76, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

(QFDPLQKDFySLDGR$FyUGmRQ GH7 &83OH QiULREHPFRPR GRVUHVSHFWLYRV5HODWyULRH
9RWRTXH RI XQGDPHQWDPUHIH UHQWH j DXGLWRULDUHDO L]DGDFRPR  REMHWLYRGH D QDOLVDU DJRY HUQDQoDG DV
DJrQFLDVUHJXODGRUDVIHGHUDLVGHLQIUDHVWUXWXUD 7& 
Autoria: 7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
Relatoria:6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
Relatório:3HORFRQKHFLPHQWRHSRVWHULRUDUTXLYDPHQWR
Resultado:$SURYDGRRSDUHFHU


NOVEMBRO
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2011
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ITEM Nº 06
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 229, DE 2009
TERMINATIVO

,QVWLWXLD6H PDQD1DFLRQDOGH(G XFDomR&RQVFLHQWL]DomRH2ULHQWDomRVREUHD)L VVXUD/iELR3DODWLQDH
GiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 'HSXWDGR-RVp(GXDUGR&DUGR]R
Relatoria:6HQDGRUDÆQJHOD3RUWHOD
Relatório:)DYRUiYHOFRPDVHPHQGDVRIHUHFLGDV
Resultado:$SURYDGRFRPDV(PHQGDVQV&(H&(

ITEM Nº 07
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 2011
TERMINATIVO

$FUHVFHQWDLQFLVRDRDUWGD/HLQGHGHGH]HPEURGHSDUDGLVSRUVREUHRFRPEDWHDR
EXOO\LQJQDVHVFRODV
Autoria:6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
Relatoria:6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
Relatório:3HODSUHMXGLFLDOLGDGH
Resultado:3UHMXGLFDGR

ITEM Nº 08
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 6, DE 2007
TERMINATIVO

$FUHVFHQWDDUWLJRj/HLQGHGHMXOKRGHTXHGLVS}HVREUHR)XQGRGH)LQDQFLDPHQWRDR
(VWXGDQWHGR(QVLQR6XSHULRUHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:6HQDGRU*HUDOGR0HVTXLWD-~QLRU
Relatoria:6HQDGRU(GXDUGR$PRULP
Relatório:3HODSUHMXGLFLDOLGDGH
Resultado: 3UHMXGLFDGR

ITEM Nº 09
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2010
TERMINATIVO

'HQRPLQD6HQDGRU-RQDV3LQKHLURRWUHFKRGDVURGRYLDV%5%5H%5UHIHUHQWHDRURGRDQHO
GH&XLDEiQR(VWDGRGH0DWR*URVVR
Autoria:'HSXWDGD7KHOPD'H2OLYHLUD
Relatoria:6HQDGRU$QLEDO'LQL]
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 217, DE 2009
TERMINATIVO

'HQRPLQD0LOWRQ%UDQGmRDURGRYLD%5T XHOLJDDFLGDGHGH3LULSLULQR(VWDGRGR3LDXtjGH,FyQR
(VWDGRGR&HDUi
Autoria:'HSXWDGR3DHV/DQGLP
Relatoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 237, DE 2009
TERMINATIVO

'HQRPLQD3UHIHLWR/H{Q FLR0LUDQG DDSRQWHQD%5 VREUHRULR7RFDQWL QV HQWUHR V0XQLFtSL RVG H
7XSLUDPDH3HGUR$IRQVRQR(VWDGRGR7RFDQWLQV
Autoria:'HSXWDGR-RmR2OLYHLUD
Relatoria:6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD
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Relatório)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 20, DE 2011
TERMINATIVO

'HQRPLQD *XLPDUmHV5R VDDSRQWH  FRQVWUXtGD VREUH R 5LR6 mR) UDQFLVFROLJDQG RR V 0XQLFtSLRVG H
&DULQKDQKDH0DOKDGDQD%5QR(VWDGRGD%DKLD
Autoria: 'HSXWDGR=H]pX5LEHLUR
Relatoria:6HQDGRU9DOGLU5DXSS
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2010
TERMINATIVO

'HQRPLQD5RGRYLD0DQRHO)HUUHLUD/DJR)LOKRRWUHFKRGDURGRYLD%5HQWUHDVFLGDGHVGH3DVVRVH
%RP-HVXVGD3HQKDDPEDVQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
Autoria:'HSXWDGR$HOWRQ)UHLWDV
Relatoria:6HQDGRU(GXDUGR$PRULP
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 14
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2011 – CE
5HTXHLURQRVWHUPR VGRDUW,,GD&RQ VWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUW V,,H ,,GR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDQRkPELWRGHVWD&RPLVVmRSDUD
GHEDWHU³$R UJDQL]DomRG D&RS DGR 0XQGRG H HD/HL *HUDOG D&RSD´ FRPR SUH VLGHQWH GD
)HGHUDomR, QWHUQDFLRQDO GH)XWHE RO $VVRFLDGR± ),)$6HQKRU-RVHSK6 %ODWWHUHRSUH VLGHQWH GD
&RQIHGHUDomR%UDVLOHLUDGH)XWHERO±&%)6HQKRU5LFDUGR7HL[HLUD
Autoria:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 15
REQUERIMENTO Nº 70, DE 2011 – CE

³5HTXHLURQRVWHUPRVGR DUW ,, GD &RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRVDUWV,,H,,G R
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDQRkPELWRGHVWD&RPLVVmRFRP
DILQDOLGDGHGHGHEDWHUR³6LVWHPD(GXFDFLRQDOGD)LQOkQGLD´FRPXPHVSHFLDOLVWDHPHGXFDomRGDTXHOH
SDtVDVHURSRUWXQDPHQWHLQGLFDGR´
Autoria:6HQDGRU5REHUWR5HTXLmR
Resultado:$SURYDGR


67ª REUNIÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDRV5HTXHULPHQWRVQV GH&(HGH&&7GHD XWRULDGRV6HQDGRUHV
:HOOLQJWRQ'LDVH:DOWHU3LQKHLURSDUDWUDWDUGR³XVRGHPRFUiWLFRGDFLrQFLDSDUDWUDQVIRUPDomRVRFLDOH
HFRQ{PLFDGR%UDVLO´


3$57,&,3$17(6
x 0LJXHO1L FROHOLV 3K ' ± 3URIHVVRUH FULDG RUGR ,QVWLWXWR,QWHUQDFL RQDOGH 1HXURFLrQFLDVGH1DWDO 
(GPRQGH/LO O\GH6DIUD , ,11(/6  H 3URIHVVRU7L WXODU GH 1HXURELRORJLDH &R'L UHWRUG R &HQWURG H
1HXURHQJHQKDULDGD'XNH8QLYHUVLW\±(8$H
x $UTXLPHGHV'LyJHQHV&LOLQR6XEVHFUHWiULRGH&RRUGHQDomRGDV8QLGDGHVGH3HVTXLVDGR0LQLVWpULR
GD&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDomR±0&7,

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011
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FEDERAL
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SENADO
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TOTAL DE REUNIÕES: 08
2UGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
&RQMXQWD±$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 19
3URMHWRGH/HLGD&kPDUD WHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR WHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
$YLVR
5HTXHULPHQWR±&(

Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  GH]HVVHLV (PHQGDVDR3URMHWR3/Q&1±3ODQR3OXULDQXDOSDUDR
SHUtRGR 33$ H
  TXDWUR (PHQGDVDR3/Q &1±3URMHWRGH /HL2UoDPHQWiULD$QXDO
SDUDR$QRGH 3/2$ 


COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR
E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CMA
3UHVLGHQWH6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRUD.iWLD$EUHX



47ª REUNIÃO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPH QWRDR 5HTXHULPHQWRQ GH &0$GHD XWRULDG R6H QDGRU5RGUL JR5ROOH PEHUJ
GHVWLQDGDDLQVWUXLUR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHTXH³&ULDDÈUHDGH3URWHomR$PELHQWDO
GD6HUUDGD &DQDVWUDTXHSDVVDD FRPSRURPRVDLFRGHXQLGDGHGHFRQVHUYDomRGD6HUUDGD&D QDVWUD
QRVWHUPRVGRDUWGD/HLQGHGHMXOKRGH´

3$57,&,3$17(6

x 5{PXOR-R Vp)HUQD QGHV%DUUHWR0 HOOR3UHVLG HQWHGR,QVWLWXWR&KL FR0HQ GHVGH&RQVHUYDomRG D
%LRGLYHUVLGDGH ,&0%LR DX[LOLDGRSR U0DUFHOOR 5RGULJXHV.LQRXFKL&RRUGHQDGRU*HUDOGH&ULDomR
3ODQHMDPHQWRH$YDOLD omR GH 8QLGDGH GH &RQVHUYDomRGR ,Q VWLWXWR&KLFR0 HQGHVG H &RQVHUYDomR
GD%LRGLYHUVLGDGH ,&0%LR 
x 2GDLU&XQKD'HSXWDGR)HGHUDO
x (GVRQ)D ULD 0HOOR 'LUHWRUG R'HSD UWDPHQWR GH 'HVHQYROYLPHQWR6X VWHQWiYHOQD0L QHUDomR GR
0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD 00( 
x 1LO]RGH)DULD3UHIHLWRGR0XQLFtSLRGH6mR5RTXHGH0LQDV
x $QGUp/XLV%UDJD3LFDUGL$UWLFXODGRU9ROXQWiULRGR3URJUDPDGH5HYLWDOL]DomRGRULR6mR)UDQFLVFR
HH[6HFUHWiULRGH0HLR$PELHQWHGR0XQLFtSLRGH6mR5RTXHGH0LQDV
x 5HLQDOGR6 HEDVWLmRGH  $OPHLGD 3 UHVLGHQWHGD $VVRFL DomRH,QVWLWXL omR5H SUHVHQWDWLYDGRV
&DQDVWUHLURV $,5&$ H
x -RUJHGH2OLYHLUD3HQKD 3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomRGRV([WUDWRUHV H&RPHUFLDGRUHVGH4XDUW]LWRV
GR0pGLR5LR*UDQGH
48ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 114, DE 2011-CMA

653
115

654
116
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

5HTXHLURQR VWH UPRV UHJLPHQWDLV DL QGLFDomR GH 6HQDGRUHV SDUDSD UWLFLSDUHPFRPR UHSUHVHQWDQWHV
GHVWD &RPLVVmRG H0HLR $PELHQWH'HIH VDGR &RQVXPLGRUH )LVFDOL]DomR H&RQW UROH &0$ GD 
&RQIHUrQFLD GDV3D UWHV &23 QD &RQYHQomR4XDGURG DV 1Do}HV8QLG DVVRE UH0X GDQoDGR &OLPD
81)&&& HGD &RQIHUrQFLDGDV 3DUWHVQR3URWRFRORGH4 XLRWR &03 TXHR FRUUHUmRHP 'XUEDQ
FLGDGHGDÈIULFD GR6XOQ DSURYtQFLDGH.ZD=XOX1DWDOHQWUHR VGLDVGHQRYHPEURHGHGH]HPEUR
GRFRUUHQWHDQR
Autoria:6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2011-CMA

5HTXHLURQRVWHUPRVGR DUWL QFLVR,,GR 5HJLPHQWR,QWHUQR GR6HQDGR)HGHUDODUHDO L]DomRGHWUrV
DXGLrQFLDVS ~EOLFDVSD UD LQVWUXLUR3UR MHWRGH/HLG D&kPD UDQ GH  3URMHWRGH 5HIRUPDGR
&yGLJR)O RUHVWDO  FRQIRUPHUHO DomRD EDL[R$X GLrQFLD3~EOL FD±  ± $5HIRUPD GR &yGLJR
)ORUHVWDOHD V&L GDGHV &DUORV$IRQ VR1RE UH6H FUHWiULRG H 3ROtWLFDVH 3URJUDPDVG H3HVT XLVD H
'HVHQYROYLPHQWRGR0L QLVWpULR GD &LrQFLDH7H FQRORJLD 0 &7 &HO VR6 DQWRV &DUYDOKR'LUHWRU GH
$VVXQWRV)XQGLiULRV8UEDQRVGD6HFUHWDULD1DFLRQDOGH3URJ UDPDV8UEDQRVGR0LQLVWpULRGDV &LGDGHV
3DXOR6DIDG \6LPmR3UHVLG HQWHGD &kPDUD%UD VLOHLUDGD,Q G~VWULDGD &RQVWUXomR &%,& H1D ELO
%RQGXNL3URIHVVRUGD)DFXOGDGHGH$UTXLWHWXUD H8UEDQLVPRGD 8QLYHUVLGDGHGH6mR3DXO R )$8863 
$XGLr QFLD3~EOLFD ± ±$5HIRUPDGR &yGLJR)OR UHVWDOHD V%DFLDV+L GURJUiILFDV9LFHQ WH
$QGUHX* XLOOR'L UHWRU3UHVLGHQWH GD$JrQ FLD1D FLRQDO GH ÈJXDV $ 1$ -RVp*DOL ]LD7X QGLVL ([
3UHVLGHQWHGR &RQVHOKR1D FLRQDOGH'HVHQYROYL PHQWR&L HQWtILFRH7HFQROyJLFR &13 4 H([9L FH
3UHVLGHQWHG R,QWHUQD FLRQDO&RX QFLO RI6FLHQFH , &68 6WHOD *ROGHQ VWHLQ([6HFUHWi ULDGR0HLR
$PELHQWH GR (VWDGRGH6mR 3DXOR3HGUR8EL UDWDQ 3URFXUDGRUG R(VWD GR&KHIH GD3 URFXUDGRULDG R
(VWDGRGH6mR3DXORHP%UDVtOLD&LG7RPDQLN3RPSHX'RXWRUHP'LUHLWRH&RQVXOWRUQDi UHDGH'LUHLWR
GHÈJXDVH 0DULD7HUHVD3LHGDGH3URIHVVRUD'RX WRUDGR,Q VWLWXWR1DFLRQDOGH3HVTXLVDVGD$PD ]{QLD
,13$ $ XGLrQFLD3~EOLFD± ±$5HIR UPDGR &yGLJR)ORUHVWDO HDV)OR UHVWDV-RVp&DUORV
&DUYDOKR([0LQL VWURG R 0HLR$PELH QWHH6XS HULQWHQGHQWH* HUDO) XQGDomR$PD ]{QLD6XVWH QWiYHO
%UiXOLR)H UUHLUDGH6RX ]D 'LDV6HFUHWi ULRGD6H FUHWDULDGH%LRGL YHUVLGDGHH )ORUHVWDVGR 0LQLVWpULRGR
0HLR$PELH QWH 00$  -RVp/ XFLDQR3HQLGR3UHV LGHQWHGR &RQ VHOKR'HOLE HUDWLYR GD$VVRFL DomR
%UDVLOHLUD GH&HOXOR VH H3DSHO % 5$&(/3$ 5 HSUHVHQWDQWHGD2 1*$ PLJRV GD7 HUUD$GDOEH UWR
9HUtVVLPR3 HVTXLVDGRU6 rQLRU GR,Q VWLWXWRGR +RPHPHG R0H LR$PELHQWH GD$PD ]{QLD ,0$=21 
7DVVR$]HYHGR&R QVXOWRUGR0LQL VWpULRGR0HL R$P ELHQWH 00$ H$QGUp/LPD $ VVHVVRU( VSHFLDOGH
3ROtWLFDV3~EOLFDVGR,QVWLWXWRGH3HVTXLVD$PELHQWDOGD$PD]{QLD ,3$1 
Autoria:6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2011-CMA
5HTXHLURQRVWHUPRVGRVDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODGLVSHQVDGDUHDOL]DomR
GDV DXGLrQFLDVS~EOL FDVSUHYLVWD VQR V5HT XHULPHQWRVGD&R PLVVmRGH0HLR $PELHQWH 'HIHVDGR
&RQVXPLGRUH)LVFDOL]DomRH&RQWUROHQHVHXVUHVSHFWLYRVDGLWDPHQWRV
 GH &0$TXHEX VFDP³FROHWD U VXEVtGLRVWp FQLFRMXUtGLFRVSDUDDS HUIHLoRDPHQWR GD
UHIRUPDGR&yGLJR)ORUHVWDO /HLGH DWXDOPHQWHHPFXUVRQR&RQJUHVVR1DFLRQDO´
Autoria:6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
Resultado: $SURYDGR


49ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ  GH   &0$GH DXWRULD GR6H QDGRU 5RGULJR5ROOHPE HUJ
FRP RR EMHWLYRGHLQ VWUXLUR3URMHWRG H/HLG D &kPDUD Q G H  3URMHWRGH 5HIRUPDGR &yGLJ R
)ORUHVWDO VREDSHUVSHFWLYDGHVHXLPSDFWRQDVFLGDGHV

3$57,&,3$17(6

x &DUORV$IRQ VR1REUH6 HFUHWiULRG H 3ROtWLFDV H3 URJUDPDV GH3HVT XLVDH 'H VHQYROYLPHQWRG R
0LQLVWpULRGD&LrQFLDH7HFQRORJLD 0&7 

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011




ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

x &HOVR6DQWR V&D UYDOKR 'LUHWRUGH $VVXQWR V) XQGLiULRV8UEDQR VGD6 HFUHWDULD1D FLRQDOGH 
3URJUDPDV8UEDQRVGR0LQLVWpULRGDV&LGDGHV
x 3DXOR6DIDG\6LPmR3UHVLGHQWHGD&kPDUD%UDVLOHLUDGD,QG~VWULDGD&RQVWUXomR &%,& 
x 1DELO%RQGXNL3URIHVVR UGD)DFXOGDGHGH$ UTXLWHWXUDH 8UEDQLVPRGD8QLY HUVLGDGH GH6mR 3DXOR
)$8863 H
x 7DVVR$]HYHGR&RQVXOWRUGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH 00$ 
50ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ  GH   &0$GH DXWRULD GR6H QDGRU 5RGULJR5ROOHPE HUJ
FRP RR EMHWLYRGHLQ VWUXLUR3URMHWRG H/HLG D &kPDUD Q G H  3URMHWRGH 5HIRUPDGR &yGLJ R
)ORUHVWDO VREDSHUVSHFWLYDGHVHXLPSDFWRQDVEDFLDVKLGURJUiILFDV

3$57,&,3$17(6

x -RmR*LOEHUWR/RWXIR&RQHMR'LUHWRUGDÈUHDGH5HJXODomRGD$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV $1$ 
x 6WHOD*ROGHQVWHLQ([6HFUHWiULDGR0HLR$PELHQWHGR(VWDGRGH6mR3DXOR
x 3HGUR8ELUDWDQ(VFRUHOGH$]HYHGR3URFXUDGRUGR(VWDGR&KHIHGD3URFXUDGRULDGR(VWDGRGH6mR
3DXORHP%UDVtOLDH
x 0DULD7HUHVD3LHGDGH3HVTXLVDGRUDGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3HVTXLVDVGD$PD]{QLD ,13$ 


51ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
$SUHFLDomRG DV(PHQ GDV GD&0$D R3/1 &1 0H QVDJHP1 &11  Q D
2ULJHP 3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSHUtRGR
Resultado:$&RPLVVmRDSURYRXRUHODWyULRTXHSDVVDDFRQVWLWXLUR3DUHFHUGD&0$SHODDSURYDomRGH
 VHLV HPHQGDVGHWH[WRH FLQFR HPHQGDVGHLQLFLDWLYDQRYDDRWH[WRG R3URMHWRGH/HLQ
&1TXH³,QVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR´
52ª REUNIÃO REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ  GH   &0$GH DXWRULD GR6H QDGRU 5RGULJR5ROOHPE HUJ
FRP RR EMHWLYRGHLQ VWUXLUR3URMHWRG H/HLG D &kPDUD Q G H  3URMHWRGH 5HIRUPDGR &yGLJ R
)ORUHVWDO VREDSHUVSHFWLYDGHVHXLPSDFWRQDVIORUHVWDV

3$57,&,3$17(6

x -RVp&DUORV&DUYDOKR([0LQLVWURGR0HLR$PELHQWHH6XS HULQWHQGHQWH*HUDO)XQGDomR$PD]{QLD
6XVWHQWiYHO
x %UiXOLR)HUUHLUDGH6RX]D'LDV6HFUHWiULRGD6HFUHWDULDGH%LRGLYHUVLGDGHH)ORUHVWDVGR0LQLVWpULR
GR0HLR$PELHQWH 00$ 
x 5REHUWR6PHUDOGL'LUHWRUGD26&,3$PLJRVGD7HUUDH
x $QGUp/LPD $VVHVVRU(VSH FLDOGH3ROtWLFDV 3~EOLFDVG R,Q VWLWXWRGH3 HVTXLVD$PE LHQWDOG D
$PD]{QLD

53ª REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'LVFXVVmRH9RWDomR GDV(PHQGDVGD&RPLVVmRDR3/Q&1±T XH³HVWLPDD UHFHLWDHIL[DD
GHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH /2$ TXHVHUmRDSUHVHQWDGDVj&RPLVVmR
0LVWDGH3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR
Resultado:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH XPD HPHQGDGHWH[WRHGH TXDWUR HPHQGDVGH
DSURSULDomRGHGHVSHVD

655
117

656
118
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54ª REUNIÃO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 117, DE 2011-CMA

5HTXHLURQR VWH UPRV UHJLPHQWDLVD UHDOL]DomR GH$XGLr QFLD 3~EOLFDSD UDGHE DWHUVRE UH RVGD QRV
DPELHQWDLVFDXVDGR VSHOR YD]DPHQWR GHyOHRS URYHQLHQWHGRQ RWLFLDGRDF LGHQWHRFRUULGR QDSODWDIRUP D
6HGFRXWLOL]DGDSHOD&KHYURQORFDOL]DGDQRFDPSRGH)UDGHQD%DFLDGH&DPSRVQR(VWDGRGR5LR
GH-DQHLURFRPDSUH VHQoDGRVVHJXLQWHVFRQYLGDGRV5HSUHVHQWDQWHGD$JrQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR
*iV 1DWXUDO H%LRFRP EXVWtYHLV$13 5HS UHVHQWDQWHGR,Q VWLWXWR%UD VLOHLURGR0HLR$P ELHQWHHG RV
5HFXUVRV5HQRYiYHLV±,%$0$6XESU RFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFD0iULR*LVL6HFUHWiULRGH(VWDGRGR
$PELHQWHGR  5LR GH-D QHLUR&DUO RV 0LQF5H SUHVHQWDQWHG D(PS UHVD 3HWUROtIHUD&KHYURQ H 
5HSUHVHQWDQWHGD2UJDQL]DomR1mR*RYHUQDPHQWDO6N\7UXWK
Autoria:6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
Resultado:$SURYDGR

55ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

'LVS}HVREUHDS URWHomRGDYHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HL VQVGHGHDJRVWRGH
GHGHG H]HPEURGH H GHGHGH ]HPEURGHUHYRJDDV/HL VQVGHG H
VHWHPEURGHHGHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGH
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:'HSXWDGR6pUJLR&DUYDOKRHRXWURV
Relatoria:6HQDGRU-RUJH9LDQD
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHUHMHLWDQGRDVHPHQGDVRIHUHFLGDV
SHUDQWHD&0$Q~PHURV   
  

    
    
    
    
HHDFROKHQGRDVHPHQGDVRIHUHFLGDVSHUDQWHD&0$Q~PHURV

HWXGRFRQVROLGDGRQDIRUPDGDHPHQGD
VXEVWLWXWLYR DSUHVHQWDGD
Resultado: $&RPL VVmR DSURYDR SDUHFHUIDYR UiYHOQDIR UPD GR6XE VWLWXWLYRDS UHVHQWDGRUH VVDOYDGRV
RVGHVWDTXHV9RWDYHQFLGRR6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHV

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 118, DE 2011-CMA

5HTXHLURQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDQRkPELWRGHVWD&RPLVVmRGH0HLR
$PELHQWH 'HIHVDGR&R QVXPLGRU H)LVFDOL]DomRH &RQWUROHG R6HQD GR) HGHUDOSD UD HVFODUHFHU RV
PRWLYRVG RD XPHQWR GD FRWDGR QtYHOGRUHVHUYDWy ULRGD V 8+( GH6DQWR$ QW{QLRH -L UDXEHP FRPR R
SRVVtYHOLPSDFWRTXH FDXVDUiDRPHLR DPELHQWHH PGHFRUUrQFLDGHVVHDXP HQWR6HJXHDEDL[RUHOD omR
GHFRQYLGDGRV6HQKRU9LFWRU3DUDQKRV±'LUHWRU3UHVLGHQWHGD(PSUHVD(QHUJLD6XVWHQWiYHOGR%UDVLO
6HQKRU(GXDUGR0HOR3LQWR±3UHVLGHQWHGD(PSUHVD6DQWR$QW{QLR(QHUJLD6HQKRU&XUW7UHQQHSRKO
3UHVLGHQWHG R,QVWLWXWR% UDVLOHLUR GR 0HLR$PEL HQWHHG RV5HFX UVRV 1DWXUDLV5H QRYiYHLV ,%$0$  
6HQKRU$QGUp3HSLWRQHGD1yEUHJD±'LUHWRUGD$JrQFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(OpWULFD $1((/ 
Autoria:6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHV
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 119, DE 2011-CMA

5HTXHLURQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVVHMD$GLWLYDGRDR5HTXHULPHQWRGHUHDOL]DomRGH$XGLrQFLD3~EOLFDGH
DXWRULDGR6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHVQRkPELWRGD &RPLVVmRGR0HLR$PELHQWH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
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)LVFDOL]DomRH&RQWURO HGR6HQ DGR)HG HUDOTXH DVDXW RULGDGHVFR QYLGDGDV SDUD SUHVWDUHP
HVFODUHFLPHQWRVVREUHRV(PSUHHQGLPHQWRVGH-LUD XH6DQWR$Q W{QLRQR( VWDGRGH5RQG{QLDWDPEpP
LQIRUPHPRVVHJXLQWHVTXHVLWRV'HQ~QFLDVGHTXHQDiUHDGRDODJDPHQWRDRQGHHVWiVHQGRH[HFXWDGDD
VXSUHVVmRQmRHVWiVHQGRUHWLUDGDDPDGHLUDHVLPTXHLPDGDVHHQWHUUDGDVHGHVWDIRUPDGHL[DGR GH
VHUJH UDGR PDLV HPSUHJRVQ Di UHD PDGHLUHLUD'HQ~QFLDVG H $VVRUHDPHQWRDRQ GHR VRORUHWLUDG R GDV
HVFDYDo}HVHVWiVHQGRMRJDGRQROHLWRGR 5LR0DGHLUD2FXPSULPHQWRGDV&RPSHQVDo}HV$PELHQWDLVH
6RFLDLVDFRUG DGDVSHOR3D OiFLRGR3OD QDOWRMXQWDPH QWHFRPR V0LQLVWp ULRVG H0LQDVH( QHUJLDH0HL R
$PELHQWHFRPR*RYH UQRGR(VWD GRGH5RQG{QLDHD3UHIHLWX UDGH3RUWR9 HOKRH&RPR VDGLWDPHQWRV
IHLWRVSHOR3RGHU3~EOLFRHRFRQVHTHQWHDXPHQWRGRVLPSDFWRVDPELHQWDLVVROLFLWDPRVHVFODUHFLPHQWRV
SDUD VDEHUVHKRXYH DGLWDPHQWRQ DV UHVSHFWLYDV&RP SHQVDo}HV$PELH QWDLVH6RFL DLV5HTXHLURDLQ GD
VHMDPD FUHVFLGRVDR URO GHFRQYLGDG RVLQGLFDGR V SHORQRE UH6HQ DGRU9LFH QWLQKR$OYHV SDUDSUHVWD UHP
LQIRUPDo}HVDFHUFDGDVGHQ~QFLDVRUDDSUHVHQWDGDVRVVHQKRUHV 'pOLR*DOYmR±'LUHWRU,QVWLWXFLRQDO
UHVSRQViYHO SHODRE UDGD 8VLQ D+LG UHOpWULFDG H6D QWR$QWRQLRSHOR&RQ VyUFLR&&6$H-Rm R$XOHU 
'LUHWRU,QVWLWXFLRQDOUHVSRQViYHOSHODREUDGD8VLQD+LGUHOpWULFDGH-LUDXSHOR&RQVyUFLR(6%5
Autoria:6HQDGRU,YR&DVVRO
Resultado:$SURYDGR

56ª REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

'LVS}HVREUHDS URWHomRGDYHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HL VQVGHGHDJRVWRGH
GHGHG H]HPEURGH H GHGHGH ]HPEURGHUHYRJDDV/HL VQVGHG H
VHWHPEURGHHGHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGH
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 'HSXWDGR6pUJLR&DUYDOKRHRXWURV
Relatoria:6HQDGRU-RUJH9LDQD
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHUHMHLWDQGRDVHPHQGDVRIHUHFLGDV
SHUDQWHD&0$Q~PHURV   
  

    
    
    
    
HHDFROKHQGRDVHPHQGDVRIHUHFLGDVSHUDQWHD&0$Q~PHURV

HWXGRFRQVROLGDGRQDIRUPDGDHPHQGD
VXEVWLWXWLYR DSUHVHQWDGD
Resultado:$&RPLVVmR DSURYDR3DUHFH USHODDS URYDomRGR3 URMHWRQDIRUPDGDHPHQ GDQ&0 $
6XEVWLWXWLYR 
ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 120, DE 2011-CMA

1RVWHUPRVGRDUW,,FRPELQDGRFRPRDUW,9GR5,6)UHTXHUHPRVXUJrQFLDSDUDR3/&Q
GHTXH³'LVS}HVREUHDSURWHomRGDYHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HLVQVGHGHDJRVWRGH
  GH G HGH ]HPEURGH  H   GH  GH GH]HPEUR GH UHYR JDD V/ HLVQ V
GHGHVHWHPEURGHHGHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHDJRVWRGHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV´
Autoria:6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
Resultado: $SURYDGRFRPYRWRYHQFLGRGR6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHV

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 121, DE 2011-CMA

1RVWHUPRVUHJLPHQWDLVUHTXHLURDUHDOL]DomRGHDXGLrQFLDVS~EOLFDVFRQMXQWDVHQWUHD&RPLVVmRGH0HLR
$PELHQWH'HIHVDGR&RQVXPLGRU)LVFDOL]DomRH&RQWUROH±&0$HD&RPLVVmR0LVWD3HUPDQHQWHVREUH
0XGDQoDV&OLPiWLFDV±&00&SDUDGHEDWHUDVFDXVDVHDVFRQVHTXrQFLDVDPELHQWDLVGRYD]DPHQWRGH
yOHRSURYHQL HQWHGRQRWL FLDGRDFL GHQWHRFR UULGR QDSODWDIR UPD6HGFR XWLOL]DGDS HOD&K HYURQ

657
119

658
120

Sexta-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

ORFDOL]DGDQRFDPSRGH)UDGHQD%DFLDGH&DPSRVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURFRQIRUPHDDSURYDomR
GRVUHTXHULPHQWRVQ&0$H&00&
Autoria:6HQDGRU6pUJLR6RX]D
Resultado:$SURYDGR

57ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM
A COMISSÃO MISTA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

'HVWLQDGDD GHEDWHUR VG DQRVDPEL HQWDLVFDX VDGRVSHO RYD]D PHQWRGH yOH RSURYH QLHQWHGRQ RWLFLDGR
DFLGHQWHR FRUULGRQDSO DWDIRUPD6H GFRXWLOL]DG D SHOD &KHYURQORFDOL ]DGDQRFDPSR GH)UD GHQD 
%DFLDGH&DPSRVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

3$57,&,3$17(6

x 6tOYLR-DEORQVNL$VVHVVRUGH'LUHWRULDH(GVRQ0RQWH]&RRUGHQDGRU$GMXQWRGH0HLR$PELHQWHGD
$JrQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV $13 
x &XUW 7UHQQHSRKO3UHVLG HQWHGR,Q VWLWXWR%UD VLOHLURGR0 HLR$ PELHQWH HG RV 5HFXUVRV1DWX UDLV
5HQRYiYHLV ,%$0$ 
x 0iULR-RVp*XLVL6XESURFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFDGR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO 03) H
x /XLV$OEHUWR3LPHQWD%RUJHV%DVWRV6XSHUYLVRUGH0HLR$PELHQWHGD&+(9521%UDVLO


TOTAL DE REUNIÕES: 11
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
&RQMXQWD±$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 09
3URMHWRGH/HLGD&kPDUD QmRWHUPLQDWLYR 
5HTXHULPHQWR&0$
Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
- RQ]H (PHQGDVDR3URMHWR3/ Q&1±3ODQR3OXULDQXDOSDUDR SHUtRGR
 33$ H
- FLQFR (PHQGDVDR3/Q&1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUDR
$QRGH 3/2$ 




COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA – CDH




3UHVLGHQWH6HQDGRU3DXOR3DLP
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRUD$QD5LWD
83ª REUNIÃO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ  G H ±&'+GH DXWRULDGR 6HQDG RU3D XOR3DLP³SDUD
GHEDWHUDUHJXODPHQWDomRGRVDUWLJRVH  $P DQXWHQomRGRVSODQRVGHVD~GHFRUSRUDWLYRVDSyVR
WpUPLQR GR FRQWUDWRG HWUDEDOK R G DO HL TXH GLVS}HVREUH RV SODQRVH VHJXURVSULYD GRVG H
DVVLVWrQFLDjVD~GH´
3$57,&,3$17(6
x 'HQLVH 5RGULJXHV(ORLGH %ULWR3UHVL GHQWDGD 8QLmR1D FLRQDO GDV,Q VWLWXLo}HVGH$XWR JHVWmRH P
6D~GH±81,'$6

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

x &HOVR$PDUDOGH0L UDQGD3LPHQWD± 'LUHWRUGH6 HJXULGDGH6RFLDO±H -~OLR &HVDU6LOYD± $VVHVVRU
-XUtGLFR UH SUHVHQWDQWHVGD1RYD &HQWUDO6LQGL FDOGRV7 UDEDOKDGRUHV±1&67±VXE VWLWXLQGR R
3UHVLGHQWH-RVp&DOL[WR5DPRV
x 5DLPXQGR1RQDWRGRV6DQWRV±5H SUHVHQWDQWHGD 8QLmR*HUDOGRV7 UDEDOKDGRUHVVX EVWLWXLQGRR
3UHVLGHQWH5LFDUGR3DWDK
x $UQDOGR*RQoDOYHV±6HFUHWiULR*HUDOGR6LQGLFDWR1DFLRQDOGRV$SRVHQWDGRV±)RUoD6LQGLFDO
x /RXUHQoR)HUUHLUDGR3UDGR&RRUGHQDGRU,QWHULQRGR)yUXP6LQGLFDOGRV7UDEDOKDGRUHV±)67
x 0DXULFLR&HVFKLQ'LUHWRU3UHVLGHQWHGD$JHQFLD1DFLRQDOGH6D~GH±$16
x 8ULHOGH$OPHLGD3DSD±'LUHWRUGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
x -RVp&OD XGLR5LEHL UR2O LYHLUD±$VVHVVRU -XUtGLFR±UHSUHVH QWDQWHGD81,0('QR
%UDVLO± 
VXEVWLWXLQGRR3UHVLGHQWH(XGHVGH)UHLWDV$TXLQR
x -RVp&HFKLQ±'LUHWRU([H FXWLYRGD) HGHUDomR1DFLRQDOGH6 D~GH6XSOHPHQWDUUHS UHVHQWDQWHGD
)(1$6$8'(VXEVWLWXLQGRR3UHVLGHQWH0DUFLR6HU{DGH$UDXMR&RULRODQR
x 9LFWRU -RVp) HUUHLUD± 3URI HVVRU UHSUHVHQWDQWHGD) 17)± )HGHUDomR 1DFLRQDOGR VW UDEDOKDGRUHV
)HUURYLiULRV
x (GVRQ*XLOKHUPH+DXEHUW±3UHVLGHQWHGR026$3H
x 1LOWRQ5RG ULJXHV GD 3DL[mR-~QLR U3UHVL GHQWH GR6LQGL FDWR GRV6HUYLGR UHV GR3R GHU/HJL VODWLYR
)HGHUDOHGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR±6,1'/(*,6
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 146, DE 2011-CDH
³5HTXHLURQRVWHUPRVGR DUWLQFL VR,,GR5HJL PHQWR,QWHUQRGR6HQDGR) HGHUDOHP DGLWDPHQWR DR
5HTXHULPHQWRQ±&'+GHTXHWUDWDGHDXGLrQFLDS~EOLFDSDUDGHEDWHURVGLUHLWRVGDVPXOKHUHV
QRVSURJUDP DV HD o}HV FRQVLJQDGRV QDS URSRVWD GR3ODQ R3O XULDQXDO ±4 XDGULrQLR H QD
SURSRVWDGR2UoDPHQWR*HUDOGD8QLmRSDUDDLQFOXVmRQRGHEDWHGRVGLUHLWRVVREUHOLEHUGDGHGH
FUHQoDGR VL GRVRVQ HJURVLQGtJH QDVSHVVR DVFR PGHILFL rQFLDVFULDQ oDVH DGROH VFHQWHVH SHVVRDV
/*%7¶V´
Autoria:6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD
Resultado$SURYDGR

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 147, DE 2011-CDH

³&RPIXQGDPHQWRQRGLVSRVWRQR$UWLQFLVR,,GR5,6)5(48(,52DUHDOL]DomRGHDXGLrQFLDS~EOLFD
DILPGHRXYL UR6LVWHPD,Q WHJUDGRGH6D~GHGR6HQDGR)HGHUDO6,6HPUHOD omRDVDOWHUDo}HVGRSODQR
FRRUSRUDWLYR2VFRQYLGDGRVVHUmRLQGLFDGRVSRVWHULRUPHQWHSHUDQWHDVHFUHWDULDGDFRPLVVmR´
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado$SURYDGR


84ª REUNIÃO REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPH QWRDR5HT XHULPHQWRQGH ±&'+GHDX WRULDGR6HQ DGRU3DXO R3DLP³DILPGH 
GHEDWHUPRVDVLWXDomRGRVTXLORPERVQR%UDVLO´

3$57,&,3$17(6
x (GPLOWRQ &HUTXHLUD± $VVHVVRU(VSH FLDOGR 0LQL VWpULR GR'H VHQYROYLPHQWR $JUiULRTX HVXEVWLWXLR 
0LQLVWUR$IRQVR%DQGHLUD)ORUHQFH
x 3DXOR0DOGRV±6HFUHWiULR1DFLRQDOGH$UWLFXODomR6RFLDOGD6H FUHWDULDGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
TXHVXEVWLWXLR0LQLVWUR*LOEHUWR&DUYDOKR
x 5LFKDUG0DUWLQV7RUVLDQR±'LUHWRUGH2UGHQDPHQWRGD(VWUXWXUD)XQGLiULDGR,1&5$TXHVXEVWLWXL
R3UHVLGHQWH&HOVR/LVERDGH/DFHUGD
x ,YR)RQVH FD &RR UGHQDGRU([HFXWLYR GD&R RUGHQDomR 1DFLRQDOGH$UWLFXOD omRGD V&RP XQLGDGHV
1HJUDV5XUDLV4XLORPERODV±&21$4
x )UDQFLVFR2UODQGR&RVWD0XQL]$GYRFDFLD*HUDOGD8QLmR
x 'LGLHU'RPLQLTXH&RRUGHQDGRU1DFLRQDOGR0RYLPHQWR%DWDOKD2SHUiULDGR+DLWL
x 0LQLVWUD/XL]D+HOHQDGH%DLUURV±6HFUHWDULD(VSHFLDOGH3URPRomRGD,JXDOGDGH5DFLDO
x (ORL)HUUHLUDGH$UDXMR±3UHVLGHQWHGD)XQGDomR&XOWXUDO3DOPDUHVH

659
121

660
122

Sexta-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

x )UDQFLVFR2UODQGR&RVWD0XQL]$GYRFDFLD*HUDOGD8QLmR±$*8
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 148, DE 2011-CDH
³&RPIXQGDPHQWRQRGLVSRVWRQR$UWLQFLVR,,,GR5,6)5(48(,52DUHDOL]DomRGHDXGLrQFLDS~EOLFD
DILPGHGHEDWHUPRVRMXOJDPHQWRGD³/HLGD)LFKD/LPSD´QR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO´
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado$SURYDGR

85ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDRV 5HTXHULPHQWRVQGH ±&'+GH DXWRULDGD6H QDGRUDÆQJHOD3RUWHODHQ 
GH ±&'+GH DXWRULDGD6H QDGRUD/tGLFHGD0DWD “SDUDGHEDWHURV GLUHLWRVGDVPXOKHUHVQRV
SURJUDPDVH Do}HVFRQVLJQDGRVQDSURSRVWDGR3ODQR3OXULDQXDO±4 XDGULrQLRHQDSURSRVWD
GR2 UoDPHQWR*H UDO GD 8QLmR SDUD EHP FRP RRV GLUHLWRVVR EUHOLEH UGDGH GH FUHQoDGR VL GRVRV
QHJURVLQGtJHQDVSHVVRDVFRPGHILFLrQFLDVFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHSHVVRDV/*%7¶V”.


3$57,&,3$17(6
x 7DWDX*R GLQKR±6HFUHWi ULDGH3ODQ HMDPHQWRGD6 HFUHWDULDGH 3ROtWLFDV3~E OLFDVSDUD0 XOKHUHV 
TXHVXEVWLWXLD0LQLVWUD,ULQ\/RSHV
x :DOWHU3LQKHLUR±6HQDGRU5HODWRUGD33$
x ,QiFLR$UUXGD±6HQDGRU5HODWRUGDÈUHD6HWRULDO9,,,
x -DQHWH5R FKD3LHWi±'HSXWDG D)HG HUDO&R RUGHQDGRUDGD% DQFDGD)H PLQLQDQD &kPDUDG RV
'HSXWDGRV
x *XDFLUD&HVDUGH2OLYHLUD&RRUGHQDGRUDGD$UWLFXODomRGH0XOKHUHV%UDVLOHLUDV±$0%H
x 0DUJD-DQHWH6WURKHU&RRUGHQDomRGD/*%7±6HFUHWDULDGH'LUHLWRV+XPDQRVGD35
86ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ  G H ±&'+GH DXWRULDGR 6HQDG RU3D XOR3DLP³SDUD
GHEDWHURMXOJDPHQWRGDµ/HLGD)LFKD/LPSD¶QR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO´
3$57,&,3$17(6
x 0DXUtFLR$]HGR3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH,PSUHQVD±$%,
x 2SKLU&DYDOFDQWH3UHVLGHQWHGD2UGHPGRV$GYRJDGRVGR%UDVLO±2$%
x 0DUFHOR /DYHQHUH$ GYRJDGR0 HPEURGD &RPLVVmR%UD VLOHLUDGH-XVWL oD H3D] ±UH SUHVHQWDD 
&RQIHUrQFLD1DFLRQDOGRV%LVSRVGR%UDVLO±&1%%H
x -RYLWD-RVp5RVD5HSUHVHQWDQWHGR0RYLPHQWRGH&RPEDWHj&RUUXSomR(OHLWRUDO±0&&(
87ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ  G H ±&'+GH DXWRULDGR 6HQDG RU3D XOR3DLP³SDUD
GHEDWHUYLRODo}HVDRVGLUHLWRVKXPDQRVHGHOLPLWDomRGD7HUUD,QGtJHQD0DUyUHJLmR2HVWHGR(VWDGRGR
3DUi´

3$57,&,3$17(6
x )UDQFLVFD3LFDQ oR±$VVH VVRUDG D3UHVL GrQFLD SDUD$ VVXQWRV3DUO DPHQWDUHVG D)X QDLHP
VXEVWLWXLomRDR3UHVLGHQWH0iUFLR$XJXVWR)UHLWDVGH0HLUD
x 6pUJLR6DXHU5HODWRU1DFLRQDOGH'LUHLWRD7HUUD7HUULWyULRH$OLPHQWDomRGD3ODWDIRUPD'+(6&$

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

x *XLOOKHUPH&DUYDOKR(QJHQKHLUR)ORUHVWDO
x 5RVDQHGH0DWWRV0HPEURGD&RPLVVmR1DFLRQDO3HUPDQHQWHGD$UWLFXODomRGRV3RYRV,QGtJHQDV
±$3,%
x &OHEHU&H]DU%X]DWR±6HFUHWiULR([HFXWLYRGR&RQVHOKR,QGLJHQLVWD0LVVLRQiULR
x &DUORV3DQNDUDU~/LGHUDQoD,QGtJHQDGD7ULER3DQNDUDU~
x .OHEHU.DULSXZD±5HSUHVHQWDQWHGD&RRUGHQDomR,QGtJHQDVGD$PD]{QLD%UDVLOHLUD±&2,$%
x 3DXOLQKR-DYDp/LGHUDQoDLQGtJHQDGD,OKDGR%DQDQDO(VWDGRGR7RFDQWLQV
x /XFDV2OLYHLUDGH$OPHLGD6REULQKR±,QVWLWXWRGH7HUUDGR3DUi
x /XFLQDOGR%ODQGWW6RFLyORJR'RXWRUHP&LrQFLDV6yFLR$PELHQWDLV
x $QW{QLR$SLQ DMpOtGHULQ GtJHQDG D$OG HLD$UHLD% UDQFD QR(VWD GRGR7R FDQWLQVUH JLmR GR%LFRGR 
3DSDJDLR
x :DJQHU.UDK{.DQHOD3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR.UDK{.DQHOD$SRLQNN(VWDGRGR7RFDQWLQV
x %RQILP;HUHQWH&DFLTXHGD$OGHLD6mR-RVp3RYR;HUHQWH(VWDGRGR7RFDQWLQVH
x (XQLFH7D SXLD3 URIHVVRUDOLGHUDQ oDL QGtJHQDG D $OGHLD &DUUHWmRG R3RYR 7DSXLDGR ( VWDGRGH 
*RLiV
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 149, DE 2011-CDH


5HTXHLURQRVWHUP RV UHJLPHQWDLV DUHDOL ]DomRGH'LOLJrQFL DQRkPELWRGD&RPL VVmRGH 'LUHLWRV
+XPDQRVH3DUWLFLSDomR/HJLVODWLYDDVHUUHDOL]DGDQDFLGDGHGH6DQWDUpP±&OHED1RYD2OLQGD(VWDGR
GR3D Ui SDUDGH EDWHUD VYLRODo}H V GRVGL UHLWRV KXPDQRV HG HOLPLWDomRG D7 HUUD,QGtJ HQD0DUyUHJLm R
2HVWHGR(VWDGRGR3DUi
Autoria:6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHV
Resultado: $SURYDGR


88ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
'LVFXVVmRHYRWDomRGDV(PHQGDVGD&'+DR3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSHUtRGRGH
Resultado: $&RPLVVmRGHOLEHURXSHODDSUHVHQWDomRGDVVHJXLQWHVHPHQGDVMXQWRj &RPLVVmR0LVWDGH
2UoDPHQWR(PHQGDVQ (PHQGDV 


89ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM ÚNICO
REQUERIMENTO Nº 150, DE 2011-CDH

³5HTXHLUR DUHDOL ]DomR GH$XGLr QFLD3~EOL FDD  ILPGHGH EDWHUPRV DVFRQ GLo}HV GHWUD EDOKRH 
DSRVHQWDGRULDGRVPRWRULVWDVSURILVVLRQDLV´
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado:$SURYDGR

90ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLP HQWRDR5H TXHULPHQWRQ GH &'+GH DXWRULDG R6HQDG RU3DXO R3DLP³SDUD 
GHEDWHUDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRHDSRVHQWDGRULDGRVPRWRULVWDVSURILVVLRQDLV´

3$57,&,3$17(6

x 1DUFLVR)LJXHLU{D-XQLRU±$VVHVVRU-XUtGLFRGD&17HPVXEVWLWXLomR0DUFR$XUpOLR5LEHLUR
x 1HRUL7LJUmR3UHVLGHQWHGR0RYLPHQWR8QLmR%UDVLO&DPLQKRQHLUR±08%&
x )OiYLR%HQDWWL±3UHVLGHQWHGD17& /RJtVWLFD
x /XL]$OEHUWR0LQFDURQL±6HFUHWiULR([HFXWLYRGR0RYLPHQWRSUy(VWDWXWRGR0RWRULVWDH
x -RUJH/XL])UL]]R3UHVLGHQWHGR6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVHP7UDQVSRUWHV5RGRYLiULRVGH&DUJD
6HFD/tTXL GD([SORVLYD H5HIULJ HUDGDGH/L QKDV,QWH UQDFLRQDLVGR5LR*UD QGH GR6XO± 
6,1',0(5&268/

661
123

662
124

Sexta-feira 2



ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

x $GpOLR-XVWLQR/XFDV±3URFXUDGRUGR7UDEDOKRGD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR
037H
x -RVp$UD~MR&KLQD±3UHVLGHQWHGD8QLmR1DFLRQDOGRV&DPLQKRQHLURV±81,&$0
x )UDQFLVFR&DUGRVR±3UHVLGHQWHGD$%7,
x -RVp$OYHVGHFRXWR)LOKR±1RYD&HQWUDO6LQGLFDOGRV7UDEDOKDGRUHV
x -RVpGD)RQVHFD/RSHV±3UHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGRV&DPLQKRQHLURV
x &pOLR0RUHLUDGD6LOYD±3UHVL GHQWHGR6LQGLFDGRGRV7UDEDOKDGRUHVHP7UDQVSRUWHV5RGRYLiULRVGH
8EHUOkQGLDH
x 0DUFRV%LFDOKR±0HPEURGR&RQVHOKR$PELHQWDOGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGR7UDQVSRUWH

ITEM ÚNICO
REQUERIMENTO Nº 151, DE 2011-CDH

³&RPIXQGDPHQWRQRGLVSRVWRQR$UWLQFLVR,,GR5,6)5(48(,52DUHDOL]DomRGHDXGLrQFLDS~EOLFD
SDUDGHEDWHUR FRPEDWHDREXOO\LQJ2VFRQYLGDGRV VHUmRHQYLDGRVSRVWHULRUPHQWHSDUDDVHFUHWDULDGD
&RPLVVmR´
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado: $SURYDGR


91ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM ÚNICO
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL Nº 28, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

³(VWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH´
Autoria:3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
Relatoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado:$SURYDGRR3DUHFHUGR6HQDGRU3DXOR3DLPSHODDSUHVHQWDomRGDV WUrV HPHQGDV


92ª REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 4, DE 2003
NÃO TERMINATIVO
,QVWLWXLD2X YLGRULD3HUP DQHQWHG R6HQDG R)HGH UDOSDUDH QFDPLQKDUGHQ ~QFLDVGHS UHFRQFHLWRVH 
GLVFULPLQDo}HV
Autoria: 6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatoria: 6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOOD
Relatório: 3HODSUHMXGLFLDOLGDGHGDPDWpULDQRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWGR5,6)
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUSHODSUHMXGLFLDOLGDGHGDPDWpULD

ITEM Nº 02
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO Nº 40, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
'LVS}HVR EUHDD FHVVLELOLGDGHQD FRPXQLFDomR H H[SUHVVmRGH SHVVRDVFRPGHILFL rQFLDDXGLWLYDQR
6HQDGR)H GHUDOWRUQDQ GR REULJDWyULDD  SUHVHQoDGH  LQWpUSUHWHVWUDGXWRUHVH J XLDLQWpUSUHWHVG D/tQ JXD
%UDVLOHLUDGH 6LQDL VQ DVDWLYLGDGH V RILFLDLVG R6 HQDGR) HGHUDOVH VV}HVUH XQL}HVG DV FRPLVV}HV
DXGLrQFLDV796HQDGR,QVWLWXWR/HJLVODWLYR%UDVLOHLUR,/%,QWHUOHJLVHQDVGHSHQGrQFLDVGRHGLItFLRGD
&DVDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV
Relatoria: 6HQDGRU(GXDUGR$PRULP
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULDFRPWUrV(PHQGDVTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUFRPWUrV(PHQGDVGD&'+

ITEM Nº 03
SUGESTÃO Nº 4, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

&RQFHGHLQFHQWLYRVDSURMHWRVTXHIDYRUHoDPDLQWHJUDomRUHJLRQDOQD$PpULFDGR6XO
Autoria: ,QVWLWXWRGH(VWXGRV(VWUDWpJLFRVSDUDD,QWHJUDomRGD$PpULFDGR6XO,17(568/
Relatoria: 6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULDQDIRUPDGR3URMHWRGH/HLTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUQDIRUPDGR3URMHWRGH/HLTXHDSUHVHQWD

ITEM Nº 04
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 469, DE 2008
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD /HL  Q G H GH MXOKR GH    (VWDWXWRGD  &ULDQoDHGR$G ROHVFHQWH (&$ SD UD
DXPHQWDURSUD]RGHLQWHUQDomRSURYLVyULDGHDGROHVFHQWHLQIUDWRUIL[DURSUD]RPi[LPRSDUDDDXWRULGDGH
SROLFLDOFRQFOXLUHHQ FDPLQKDUSURFHGLPHQWRLQYHVWLJDWyULRDR0LQLVWpULR3~EOLFRHDOWH UDURSUD]RPi[LPR
SDUDFRQFOXVmRGRSURFHGLPHQWRMXGLFLDO
Autoria: 6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHV
Relatoria: 6HQDGRU-RVp$JULSLQR
Relatoria Ad Hoc: 6HQDGRUD$QD5LWD
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULDQDIRUPDGDHPHQGD 6XEVWLWXWLYR TXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUSHODU5HMHLomRGDPDWpULD

ITEM Nº 05
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 291, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD/HLQGHGHGH]HPEURGHTXHHVWDEHOHFHQRUPDVJHUDLVHFULWpULRVEiVLFRVSDUD
DS URPRomR GDD FHVVLELOLGDGH GDVS HVVRDV SRUWDGRUDVGH G HILFLrQFLDR X FRPPRELOL GDGHUH GX]LGDH  Gi
RXWUDVS URYLGrQFLDVH D /HLQ  GH G HVHWH PEURGH  T XHL QVWLWXLR &yGLJRGH 7UkQ VLWR
%UDVLOHLURSDUDGLVSRUVREUHDLQVWDODomRGHVHPiIRURVVRQRURVSDUDSHGHVWUHV
Autoria: 6HQDGRU*LP$UJHOOR
Relatoria: 6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULD
Resultado: $SURYDGR
ITEM Nº 06
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 323, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD /HL Q GH GH IHYHUHL URG H  SDUDOLPLWDU DH[LJrQ FLDG HODXGR V GHD YDOLDomRSD UD
SRUWDGRUHVG HGHILFLr QFLDDGTXL UHQWHVGHDXWRP yYHLVFR PLVHQomRGR,
PSRVWR6 REUH3UR GXWRV
,QGXVWULDOL]DGRV
Autoria: 6HQDGRU3HGUR7DTXHV
Relatoria: 6HQDGRU3DXOR'DYLP
Relatório: 3HODSUHMXGLFLDOLGDGHGDPDWpULD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUSHODSUHMXGLFLDOLGDGHGDPDWpULD

ITEM Nº 07
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 416, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
'LVS}HVREUHRSDJ DPHQWRHPGR EURGRVDOiULRIDPtOLDjVHJXUDGDGRUHJLP HJHUDOGHSUHYLGrQFLDVRFLDO
FRPILOKRHPLGDGHGH]HURDVHLVDQRV
Autoria: 6HQDGRU3DXOR%DXHU
Relatoria: 6HQDGRU6pUJLR3HWHFmR
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULDFRPGXDV(PHQGDVTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUFRPGXDV(PHQGDVGD&'+

ITEM Nº 08
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 506, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
(VWDEHOHFHTXHSDUDDIUXLomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVUHODWLYRV jUHDOL]DomRGD&RSDGDV&RQIHGHUDo}HV
),)$ GD&R SD GR0 XQGR ),)$ H GR V -RJRV 2OtPSLFRVH3 DUDROtPSLFRV 5LR DS HVVRD
MXUtGLFDGHYH UiG HVWLQDUR SHUFH QWXDO PtQLPRGH  FLQFRSR U FHQWR  GRVVHX VFD UJRVD SHVVRDV FRP
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GHILFLrQFLD
Autoria: 6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV
Relatoria Ad Hoc: 6HQDGRUD0DULQRU%ULWR
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHODPDWpULD

ITEM Nº 09
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD/HLQGH GHMXOKRG H(VW DWXWRGD&UL DQoDHGR$G ROHVFHQWHSDUDHVWD EHOHFHU
SULRULGDGHD EVROXWDQR MXOJDPHQWR GRV FULPHVHQYROYHQG RYLROrQFL DVH[XDOFRQWUD FUL DQoDVR X
DGROHVFHQWHV
Autoria: 6HQDGRU+XPEHUWR&RVWD
Relatoria Ad Hoc: 6HQDGRUD0DULQRU%ULWR
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULDFRPD(PHQGDQGHUHGDomRTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOFRPD(PHQGDGHUHGDomR
ITEM Nº 10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 508, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$FUHVFHQWDR VD UWV $H &Q D /HLQ  GH G HMXO KRGH   (VWDWXWRG D &ULDQoDH GR 
$GROHVFHQWHSDUDWR UQDU FULPHD YHQG DGH EHEL GDV DOFRyOLFDVD PHQR UHV GHGH ]RLWR DQRVH Gi RXWUDV
SURYLGrQFLDV
Autoria: 6HQDGRU+XPEHUWR&RVWD
Relatoria: 6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHV
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULDFRPD(PHQGD6XEVWLWXWLYDTXHDSUHVHQWD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOFRPD(PHQGD6XEVWLWXWLYD

ITEM Nº 11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 512, DE 2011 - COMPLEMENTAR
NÃO TERMINATIVO
$FUHVFHQWDG LVSRVLWLYRVDR DUW  GD /HLQ  GH  GH GH]HPEURGH   HD RD UW GD /HL Q
GH GHMXOKRG HSDUDGLVSRUVREUHDD SRVHQWDGRULDHVSHFLDOGRVVHJXUDGRVSRUWDGRUHVGH
GHILFLrQFLDGHFRUUHQWHGD6tQGURPHGD7DOLGRPLGDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatoria: 6HQDGRU3DXOR'DYLP
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHODPDWpULD

ITEM Nº 12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 553, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGH TXHGL VS}HVREUHRV3ODQRVGH%HQHItFLR VGD3UHYLGrQFLD
6RFLDOHGi RXWUDVSURYLG rQFLDVSD UD FRQFHGHU DRVSRUWDGR UHV GH[HURG HUPDSLJPHQWR VRDLVHQ omRG H
FDUrQFLDSDUDDFRQFHVVmRGHDX[tOLRGRHQoDHDSRVHQWDGRULDSRULQYDOLGH]
Autoria: 6HQDGRUD/~FLD9kQLD
Relatoria: 6HQDGRU3DXOR3DLP
Relatório: 3HODDSURYDomRGDPDWpULD
Resultado: $SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHODPDWpULD

ITEM Nº 13
REQUERIMENTO Nº 152, DE 2011-CDH
³5HTXHLURQRVWHUPRV GRDUW LQFLVR;,,,DUHDOL]DomRSRUHVWD &RPLVVmRGH'L UHLWRV +XPDQRV H
/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDGHGLOLJrQFLDQDVFLGDGHVGH%HOpPQRGLVWULWRGH,FRDUDFL(VWDGRGR3 DUiQR
VHQWLGRGH L QYHVWLJDUR  DVVDVVLQDWR GH VHLVDG ROHVFHQWHV QDTXHODO RFDOLGDGHR FRUULGRQRGL D  GH
QRYHPEURSDVVDGR´
Autoria:6HQDGRUD0DULQRU%ULWR
Resultado$SURYDGR
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ITEM Nº 14
REQUERIMENTO Nº 153, DE 2011-CDH


“5HTXHLURD UHDOL]DomRGHDXGLrQFLDS~EOLFDSDUDFHOHEUDUR'LD,QWHUQDFLRQDOGRV'LUHLWRV+XPDQRVHD
HODERUDomRG R5HODWyUL R 1DFLRQDOSD UDRP HFDQLVPRGH 5HYLVmR3H ULyGLFD8QLYH UVDOG R&RQ VHOKR GH
'LUHLWRV+XPDQRVGDV1Do}HV8QLGDV2VFRQYLGDGRVVHUmRHQYLDGRVSRVWHULRUPHQWHSDUDDVHFUHWDULDGD
&RPLVVmR´
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado$SURYDGR

ITEM Nº 15
REQUERIMENTO Nº 154, DE 2011-CDH

³5HTXHLURD UHDOL]DomRG HDXGLrQ FLD S~EOLFDSD UDGHEDWHUD V UHSHUFXVV}HVVRFL DLVGR VDFLGHQWH VG R
WUDEDOKRIDFH DGLJQL GDGHGDSH VVRD KXPDQD2 VFRQYLG DGRV VHUmRH QYLDGRVS RVWHULRUPHQWHSD UD D
VHFUHWDULDGD&RPLVVmR´
Autoria:6HQDGRU3DXOR3DLP
Resultado$SURYDGR


93ª REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDR5HTX HULPHQWRQ GH GHDXWRUL DGR6HQDGRU3DXOR3DLP “SDUDGHEDWHUR
FRPEDWHDR%XOO\LQJ”.
3$57,&,3$17(6
x
x
x
x
x

0DMRU3ROLFLDO0LOLWDU/REDWR±5HSUHVHQWDQWHGD6HFUHWDULDGH6HJXUDQoD3~EOLFDGR'LVWULWR)HGHUDO
$XJXVWR3HGUD±3VLFyORJRHVSHFLDOLVWDHP%XOO\LQJHVFRODU
$PiELOH3iFLRV±3URIHVVRUD3UHVLGHQWHGD)HGHUDomR1DFLRQDOGDV(VFRODV3DUWLFXODUHV±)(1(3
6pUJLR+DUIRXFKH±3URPRWRUGH-XVWLoD±0DWR*URVVRGR6XO
5RVkQJHOD *RQ]DJD ±0L QLVWpULR3~EOL FR± HP VXEVWLWXLomRDR 9HUHDGRU GH&DPS R* UDQGH06
3DXOR&RLPEUD
x 5LYDQH0HOR3UHVLGHQWHGR&(1(2%(6H
x 6LPRQH0DUDQLQFKL/HLWH/LPD±5HSUHVHQWDQWHGD6HFUHWDULDGH(GXFDomRGH3HORWDV±56


94ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDR 5HTXHULPHQWRQ GH GHDXWRULDGRV6HQDGRUHV9LFHQWLQKR$OYHVH$WDtGH V
2OLYHLUD³SDUDLQVWUXLUR3 URMHWRG H/HL GD&kPDUD Q GH TXHµ$OWHUDD/HLQ GH GH
MDQHLURGHTXHGHILQHRVFULPHVUHVXOWDQWHVGHSUHFRQFHLWRGHUDoDRXGHFRUGiQRYDUHGDomRDR
GRD UW GR'HFUHW R/HL Q GHGHG H]HPEURGH  &y GLJR3HQDOH DRDUWG D
&RQVROLGDomRGDV /HLVGR 7UDE DOKRD SURYDGDSHO R'H FUHWR/HL Q GH GHP DLRG H HGi 
RXWUDVSURYLGrQFLDV¶´

3$57,&,3$17(6

x :LOWRQ$FRVWD±3UHVLGHQWHGD)UHQWH1DFLRQDO&ULVWmGH$omR6RFLDOH3ROtWLFD±)(1$63H
x 6LODV0DODIDLD±3DVWRU(YDQJpOLFR
TOTAL DE REUNIÕES: 12
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 37
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3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH5HVROXomRGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
6XJHVWmR
5HTXHULPHQWR&'+

Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  VHWH (PHQGDVDR3URMHWR3/Q&1±3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSHUtRGR
 33$ H
  WUrV (PHQGDVDR3/Q&1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDOSDUD
R$QRGH 3/2$ 


COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE
3UHVLGHQWH6HQDGRU)HUQDQGR&ROORU
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXH
53ª REUNIÃO REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLPH QWRDR5HTX HULPHQWRQ GH &5(GHD XWRULDG R6HQD GRU)H UQDQGR&ROOR UFRP D
ILQDOLGDGHGH UHDOL ]DU FLFORVG HD XGLrQFLDVS ~EOLFDVD FHUFDGR SDQR UDPD JHRSROtWLFR PXQGLDOHD V
SHUVSHFWLYDVSDUDDS Uy[LPDGpFDGD HVSH FLDOPHQWHQRTXH WDQJHjSROt WLFDH[WHUQ DjVHJX UDQoD
LQWHUQDFLRQDOHGHIHVDQDFLRQDOHDRVLVWHPDGHDWLYLGDGHVGHLQWHOLJrQFLD
FLFOR± 'HIHVD1DFLRQDO±3DLQHO  ³3UpVDO±3DSHOGDV)RUoDV$UPDGDVQDGHIHVDGRSDWULP{QLRH
DORFDomRGHUHFXUVRVSDUDHVVDILQDOLGDGH

3$57,&,3$17(6
x /XL]8PEHUWRGH0HQGRQoD±$OPLUDQWHGH(VTXDGUD&KHIHGR(VWDGR0DLRUGD$UPDGD
x &DUORV GH $OPHLGD%D SWLVWD-X QLRU±%ULJDGHL URGR$U3UHVLG HQWHGD &23$&± &RPL VVmR
&RRUGHQDGRUDGR3URJUDPD$HURQDYHGH&RPEDWHGD$HURQiXWLFDH
x 6LPRQ5RVHQWDO±(QJHQKHLUR3URIHVVRUGD(VFROD6XSHULRUGH*XHUUD


54ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
1ª PARTE
ITEM Nº 01
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 196, DE 2011
NÃO TERMINATIVO


$SURYDRWH[WRGR$ FRUGRGH&RRSHUDomR7pFQLFDHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR
*RYHUQRGD5HS~EOLFDGR%XUXQGLDVVLQDGRHP%UDVtOLDHPGHDJRVWRGH
Autoria: &RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria: 6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOOD
Relatório: )DYRUiYHO
Resultado: $SURYDGRSDUHFHUIDYRUiYHOjPDWpULD

ITEM Nº 02
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 235, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQRGD5HS~EOLFDGH
0RoDPELTXHSDUDD,Q VWDODomRGD6HG HGR(VFULWy ULR5HJLRQDOGD),2&58= SDUDDÈIUL FDFHOHEUDGRHP
%UDVtOLDHPGHVHWHPEURGH
Autoria: &RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria: 6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOOD
Relatório: )DYRUiYHO
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Resultado: $SURYDGRSDUHFHUIDYRUiYHOjPDWpULD


2ª PARTE

'LVFXVVmRHYRWDomRGDV(PHQGDVGD&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVH'HIHVD1DFLRQDODR3URMHWRGH
/HLQ&1 3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSHUtRGR 
Relator das Emendas: 6HQDGRU$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD
Resultado: $&RPL VVmR DSURYDDD SUHVHQWDomRG H XPD  (PHQGDS HUDQWHD &RPLVVmR0L VWDG H
3ODQRV2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR


55ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
1ª PARTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

6REUH R&H PLWpULRG H 3LVWyLDOR FDOL]DGRQD,Wi OLDTXH FRQWpPFR USRVGHPH PEURVG D )RUoD
([SHGLFLRQiULD%UDVLOHLUDPRUWRVHPDomRGXUDQWHD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO

3$57,&,3$17(6
x
x
x

0iULR3HUHLUD±$GPLQLVWUDGRUGR0RQXPHQWR9RWLYR0LOLWDU%UDVLOHLURHP3LVWyLD
*LRYDQQL6XOOD±+LVWRULDGRUH
)DEUL]LR*LEHUQD±$UWLVWD

2ª PARTE
ITEM Nº 01
MENSAGEM (SF) Nº 133, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

6XEPHWHjD SUHFLDomRG R6HQDGR)H GHUDODH VFROKD GR6HQKR U58<&$ 5/263(5(,5$0LQLVWURG H
3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'LSORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUDH[HUFHURFDUJRGH 
'HOHJDGR3 HUPDQHQWHG R%UDVLOM XQWRj$VVRFL DomR/DWLQ R$PHULFDQDGH ,QWHJUD omR HDR0H UFDGR
&RPXPGR6XO
Autoria: 3UHVLGHQWDGD5HS~EOLFD
Relatoria: 6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXH
Relatório: $&RPLVVmRGLVS}HGDVFRQGLo}HVQHFHVViULDVSDUDGHOLEHUDUVREUHDLQGLFDomR
Resultado:$SUHFLDGDD0HQVDJHP
ITEM Nº 02
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 239, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
$SURYDRWH[WRGR$FRUGRGH&RR SHUDomRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQR
GH%HOL]HQDÈUHDGH(GXFDomRDVVLQDGRHP%UDVtOLDHPGHDEULOGH
Autoria: &RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria: 6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXH
Relatório: )DYRUiYHO
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 51, DE 2011–CRE
5HTXHLURQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVH HPYLUWXGHGD H[HPSODULQLFLDWLYDGDFULD omRGR³&LFORGHDXGL rQFLDV
´DUHDOL ]DomRGH$XGLrQ FLD3~EOLFDQR  kPELWRGHVW D&RPL VVmR GH5HOD o}HV([WHULRUHVH 
'HIHVD1D FLRQDO±&5(QRSUy[LPR GLDGHQ RYHPEURGHVWLQDG DDGH EDWHUD³LQWH QVLILFDomRGD V
UHODo}HVGLSO RPiWLFDVHFRPHUFLDL VHQW UHR%UD VLOH R3HUXFR PDFRQ FOXVmRGDUR GRYLDLQWHUR FHkQLFD
OLJDQGRQRVVR3DtVDRVSRUWRVGR2FHDQR3DFtILFR´
3DUDWD QWRD SURYHLWDQGRY LVLWDD R%UD VLOGR3UHVL GHQWHGR &RQJUHVVRG D5HS~ EOLFD GR3 HUX([PR6U
'HSXWDGR'DQLHO$EXJDWWiVVXJHULPRVTXHRUHIHULGRFRQJUHVVLVWDVHMDFRQYLGDGRSDUDHVWDDXGLrQFLD
Autoria: 6HQDGRU$QtEDO'LQL]
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Resultado: $SURYDGR
56ª REUNIÃO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLPH QWRDR5HTX HULPHQWRQ GH &5(GHD XWRULDG R6HQD GRU)H UQDQGR&ROOR UFRP D
ILQDOLGDGHGH UHDOL ]DU FLFORVG HD XGLrQFLDVS ~EOLFDVD FHUFDGR SDQR UDPD JHRSROtWLFR PXQGLDOHD V
SHUVSHFWLYDVSDUDDS Uy[LPDGpFDGD HVSH FLDOPHQWHQRTXH WDQJHjSROt WLFDH[WHUQ DjVHJX UDQoD
LQWHUQDFLRQDOHGHIHVDQDFLRQDOHDRVLVWHPDGHDWLYLGDGHVGHLQWHOLJrQFLD
FL FOR± 'HIHVD 1DFLRQDO±3DLQHO ³)RUoDV $UPDGDVHP0L VV}HVG H3D]±(PSUHJR HPDo}H VGH 
UHIRUoRDRV  ÏUJmRVGH6HJXUDQo D3~EOLF D HXWLOLGDGH FRPRWUHLQDPHQ WRHOHJLWLPLGDGHQD6RF LHGDGH
%UDVLOHLUD´

3$57,&,3$17(6

x /XL]*XLOKHUPH3DXO&UX]±*HQHUDOGH%ULJDGD6XEFKHIHGR(VWDGR0DLRUGR([pUFLWR
x )UDQFLVFR&DUOR V0HO R 3DQWRMD±% ULJDGHLUR(QJHQKHLUR 'LUHWRUGR ,QVWLW XWRGH$ HURQiXWLFD H
(VSDoR
x 1RUEHUWR0RUHWWL±0LQLVWUR&KHIHG D 'LYLVmRGH3 D]H6HJ XUDQoD,QWH UQDFLRQDOGR0L QLVWpULR GDV
5HODo}HV([WHULRUHVH
x (GXDUGR0DUVRQ)HUUHLUD±3UHVLGHQWHGD+HOLEUDV
57ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'HOLEHUDomRVREUHDV(PHQGDVDVHUHPDSUHVHQWDGDVDR3URMHWRGH/HLQGH&1TXH³HVWLPD
DUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH´ /2$ 
Relatoria:6HQDGRU)UDQFLVFR'RUQHOOHV
Resultado: $&RPLVVm RDSURYDD DSUHVHQWDomRSHUD QWHD &RPLVVmR0L VWDGH3ODQ RV2UoDP HQWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRGH(PHQGDV GRWLSR$SURSULDomRHGRWLSR5HPDQHMDPHQWR 

58ª REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
MENSAGEM (SF) Nº 123, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

6XEPHWH jD SUHFLDomRGR 6HQDG R) HGHUDOR QR PHGR6H QKRU 52%(572 &2/,10L QLVWURGH 6HJX QGD
&ODVVHGD &DUUHLUD GH 'LSORPDWD GR 0LQLVWpULR GDV5 HODo}HV([WH ULRUHV SDUDH [HUFHUR  FDUJR GH
(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj5HS~EOLFD3RSXODU'HPRFUiWLFDGD&RUpLD
Autoria:3UHVLGHQWDGD5HS~EOLFD
Relatoria:6HQDGRU/XL]+HQULTXH
Relatório: $&RPLVVmRGLVS}HGDVFRQGLo}HVQHFHVViULDVSDUDGHOLEHUDUVREUHDLQGLFDomR
Resultado:$SUHFLDGDD0HQVDJHP

ITEM Nº 02
MENSAGEM (SF) Nº 138, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

6XEPHWH jD SUHFLDomRGR 6HQDG R) HGHUDO DH VFROKD GR6H QKRU( '8$5'2 5,&$5'2* 5$',/21(
1(720LQLVWURGH3ULPHLUD&ODVVHGD&DUUHLUDGH'L SORPDWDGR0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHVSDUD
H[HUFHURFDUJRGH(PEDL[DGRUGR%UDVLOMXQWRj1RYD=HOkQGLDHFXPXODWLYDPHQWHMXQWRj5HS~EOLFDGH
.LULEDWLD7XYDOXHDR(VWDGR,QGHSHQGHQWHGD6DPRD
Autoria:3UHVLGHQWDGD5HS~EOLFD
Relatoria:6HQDGRU(GXDUGR6XSOLF\
Relatório:$&RPLVVmRGLVS}HGDVFRQGLo}HVQHFHVViULDVSDUDGHOLEHUDUVREUHDLQGLFDomR
Resultado:$SUHFLDGDD0HQVDJHP

ITEM Nº 03
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 194, DE 2011

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

NÃO TERMINATIVO

$SURYDRWH[WRGR$FR UGRGH&RRSHUDomR&XOWXUDOHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR
*RYHUQRGD&RPXQLGDGHGH'RPLQLFDDVVLQDGRHP%UDVtOLDHPGHDEULOGH
Autoria: &RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria:6HQDGRU&\UR0LUDQGD
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 04
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 236, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQRGD5HS~EOLFDGD
*XLDQDSDUDR(VWDEHOH FLPHQWRGH5H JLPH(VSHFLDO)URQWHLULoRHGH7UD QVSRUWHSDUDDV/ RFDOLGDGHVGH
%RQILP %UDVLO HGH/HWKHP *XLDQD DVVLQDGRHP%RQILP55HPGHVHWHPEURGH
Autoria:&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria:6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHV
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU3DXOR%DXHU
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR
ITEM Nº 05
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 243, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQRGD5HS~EOLFDGH
*XLQp(TXDWRULDOSDUD&RRSHUDomR(GXFDFLRQDOFHOHEUDGRHP%DWDHPGHRXWXEURGH
Autoria:&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria: 6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXH
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU(GXDUGR6XSOLF\
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 06
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 286, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$SURYDRWH[WRGR$FRUGRHQWUHR*RYHUQRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOHR*RYHUQRGD5HS~EOLFDGD
&URiFLDVREUHR([HUFtFL RGH$WLYLGDGH5HPXQ HUDGDSRU3DUWHG H'HSHQGHQWHVGR3H VVRDO'LSORPiWLFR
&RQVXODU0LOLWDU$GPLQLVWUDWLYRH7pFQLFRFHOHEUDGRQR5LRGH-DQHLURHPGHPDLRGH
Autoria:&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria:6HQDGRU6pUJLR6RX]D
Relatoria Ad Hoc: 6HQDGRUD$QD$PpOLD
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 07
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) Nº 287, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

$SURYD RWH[WRGR$ FRUGRHQWUH R *RYHUQRGD 5H S~EOLFD)H GHUDWLYDGR%UD VLOH D &RPXQLGDGHSD UD R
'HVHQYROYLPHQWRGDÈIUL FD$XVWUDOVR EUH&RRSHUDomRH3DUFHULDDVVLQDGRHP%UDVtOLDH PGHP DUoR
GH
Autoria:&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVHGH'HIHVD1DFLRQDO &' 
Relatoria:6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOOD
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR

ITEM Nº 08
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 607, DE 2011
NÃO TERMINATIVO


669
131

670
132

Sexta-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

$OWHUDD /HL Q G H GH GH]HPEURGH  SD UDWR UQDUR EULJDWyULDDDGL omRG HPDUFD GRUHV
TXtPLFRVQDVPXQLo}HVHVHXVLQVXPRVGHVWLQDGRVDDUPDVGHIRJR
Autoria: 6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOOD
Relatoria:6HQDGRU&\UR0LUDQGD
Relatório:)DYRUiYHOFRPDSUHVHQWDomRGHXPDHPHQGD
Resultado:$SURYDGRFRPDHPHQGDQ±&5(

ITEM Nº 09
REQUERIMENTO Nº 1376, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLQF LVR,,,GD &RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUWLQF LVR,
GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGR3DtVQRSHUtRGRGH DGH
GH]HPEURG H SDUD SDUWLFLSDUQD TXDOLG DGH GHSUHV LGHQWH GR* UXSR%UDVLOHL URG R3 DUODWLQRHYLFH
SUHVLGHQWHG R3DUODPH QWR/DWLQR$PH ULFDQRGDUHX QLmRGD-XQW D'LUHWLYDT XHRFR UUHUiQR3DQDPiH 
FRPXQLFDQRVWHUPRVGRDUWG RUHIHULGR5HJLPHQWRTXHH VWDUiDXVHQWHGR3DtVQ RVGLDVD GH
GH]HPEURGH
Autoria:6HQDGRU)OH[D5LEHLUR
Relatoria: 6HQDGRUD$QD$PpOLD
Relatório:)DYRUiYHO
Resultado:$SURYDGR


TOTAL DE REUNIÕES: 06
2UGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
2UGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFDH'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
MATÉRIAS APRECIADAS: 14
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR QmRWHUPLQDWLYR 
0HQVDJHP 6) 
5HTXHULPHQWR6)
5HTXHULPHQWR±&5(

Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
x  XPD (PHQGDDR3URMHWR3/Q&1±3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSHUtRGR
 33$ H
x  VHLV (PH QGDVDR3/ Q &1±3URMHWR GH/HL2 UoDPHQWiULD$QX DO
SDUDR$QRGH 3/2$ 



SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA RIO+20 E DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – CREMC (CRE)
3UHVLGHQWH6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXH
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU)UDQFLVFR'RUQHOOHV



16ª REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLPHQWRDR 5HTXHULPHQWRQ GH &5(5GHDXWRULD GR6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXH
TXHUHTXHUDUHDOL]DomRGHFLFORGH$XGLrQFLDV3~EOLFDVFRPRREMHWLYRGHDFRPSDQKDUHFRQWULEXLUSDUDR
SODQHMDPHQWRHD UH DOL]DomRG D &RQIHUrQFLDG DV1D o}HV8QL GDVVRE UH'H VHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHOD
5LR7HPD³$$JULFXOWXUDGR)XWXUR´

3$57,&,3$17(6


NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

x 9LFHQWH(GX DUGR6RD UHVGH $OPHLGD ±3 UHVLGHQWHGR 6LQGL FDWR1D FLRQDO GRV7UDEDO KDGRUHVG H
3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR$JURSHFXiULR6,13$)
x .HSOHU(XFOLGHV)LOKR±3HVTXLVDGRUGD(PSUHVD%UDVLOHLUDGH3HVTXLVD$JURSHFXiULD±(0%5$3$H
x =DQGHU1DYDUUR±3HVTXLVDGRUGD(0%5$3$(VWXGRVH&DSDFLWDomR±&(&$7

TOTAL DE REUNIÕES: 01
$XGLrQFLD3~EOLFD
MATÉRIAS APRECIADAS: 00



SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA –
CREPAFF (CRE)



3UHVLGHQWH6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRUD$QD$PpOLD

19ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA


(PDWHQGLPHQWRDR5HTXHULPHQWRQGH&5(3$))GHDXWRULDGR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
TXHUHTXHUDUHDOL]DomRGHFLFORGH$XGLrQFLDV3~EOLFDVFRQIRUPH3ODQRGH7UDEDOKRHVWDEHOHFLGRSHOD
6XEFRPLVVmR7HPD5HODo}HV,QWHUQDFLRQDLVFRPRVSDtVHVGD)DL[DGH)URQWHLUD

3$57,&,3$17(6

x $OHMDQGUR*RUGLOOR±6HFUHWiULR*HUDOGD2UJDQL]DomRGR7UDWDGRGH&RRSHUDomR$PD]{QLFD27&$
x &OHPHQWH%DHQD6RDUHV±0LQLVWUR'LUHWRUGR'HSDUWDPHQWRGH $PpULFDGR6XO,,GR0L QLVWpULRGDV
5HODo}HV([WHULRUHVH
x -RmR/XL]G H%DUUR V3HUHLUD3LQWR±0LQLVWUR'LUHWRUGR'H
SDUWDPHQWRGH$PpULFDGR6XO,GR 
0LQLVWpULRGDV5HODo}HV([WHULRUHV


TOTAL DE REUNIÕES: 01
$XGLrQFLD3~EOLFD
MATÉRIAS APRECIADAS: 00



COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
3UHVLGHQWH6HQDGRUD/~FLD9kQLD
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU%ODLUR0DJJL



50ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLP HQWRDR5H TXHULPHQWRQ GH &,GHDXW RULDGR6HQ DGRU 'HOFtGLRGR$PDUDO H 
5HTXHULPHQWRVQ  H GH &$(DPER VGHD XWRULD GR6HQ DGRU 'HOFtGLRG R $PDUDO FRPR
REMHWLYRGHGHEDWHUD5HQRYDomRGDV&RQFHVV}HVGRVHWRUHOpWULFR

3$57,&,3$17(
x 0iUFLR=LPPHUPDQQ6HFUHWiULR([HFXWLYRGR0LQLVWpULRGH0LQDVH(QHUJLD

671
133

672
134

Sexta-feira 2

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011


51ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
'HOLEHUDomRGDV (PHQGDVDVHUHPDSUHVHQWDGDVSHOD&RPLVVmRGH6HUYLoRVGH,QIUDHVWUXWXUDDR3/ Q
±&1TXHLQVWLWXLR3ODQR3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR
Relator:6HQDGRU'HOFtGLRGR$PDUDO
Resultado:3HORDFRO KLPHQWRLQWHJUDOQRPpULWRGDV HPHQGDVQHSHO RDFROKL PHQWR
SDUFLDOQ RP pULWR H FRP DDOWH UDomRL QGLFDGDQR UHODWyULR GD H PHQGDQ  HS HOR DFROKLPHQWR QR
PpULWRGDVHPHQGDVGHWH[WRQVH (PHQGDV 
52ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2006 - COMPLEMENTAR
NÃO TERMINATIVO
$OWHUDD/HL &RPSOHPHQWDUQGH GHMDQHL UR GH SDUDTXHLVHQ o}HVLQFHQWLYR VHEHQ HItFLRV
ILVFDLVUHODWLYRVDRLPSRVWRVREUHRSHUDo}HVUHODWLYDVjFLUFXODomRGHPHUFDGRULDVHVREUHSUH VWDo}HVGH
VHUYLoRVGHW UDQVSRUWHLQW HUHVWDGXDOH LQWHUPXQL FLSDOHGH FRPXQLFDomR , &06 VHM DPFRQFHGLG RVS RU
PDLRULDTXDOLILFDGD
Autoria: 6HQDGRU)OH[D5LEHLUR
Relatoria Ad Hoc: 6HQDGRU%ODLUR0DJJL
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPD(PHQGDQ&,
Resultado: $SURYDGR3DUHFHUGD&RPLVVmRIDYRUiYHODR3URMHWRFRPD(PHQGDQ±&,
ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 64 DE 2011 – CI


1RVWHUPRVGRDUW9G R5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOHGRDUW 9GD&RQ VWLWXLomR
)HGHUDOUHTX HLUR VHMDHQ FDPLQKDGD j 0LQLVWUDGH ( VWDGRGR3O DQHMDPHQWR([FHOHQWtVVLPD 6UD0L ULDP
%HOFKLRUFRQ YLWHGHFR PSDUHFLPHQWRD &RPL VVmRG H,QIUDH VWUXWXUDGR 6HQD GR)HG HUDO &, SDUDH[SR U
VREUHRDQGDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRVGDVREUDVGR 3$&UHODFLRQDGDVj,QIUD HVWUXWXUD8UEDQDGR3DtV
YHUVXV33$GHTXHWUDWDR3/QGH±&1
Autoria:6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR6HQDGRUD/~FLD9DQLDH6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHV
Resultado: $SURYDGR
ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 65 DE 2011 – CI


1RVWHUPRVGRDUW9GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOHGRDUW9GD&RQVWLWXLomR
)HGHUDOUHTXHUHPRVVHMDHQFDPLQKDGRDR'LUHWRU*HUDOGD$JrQFLD1DFLRQDOGH7UDQVSRUWHV7HUUHVWUHV±
$1776HQKRU%HUQDUGR-RVp)LJXHLUHGR*RQoDOYHVGH2OLYHLUDFRQYLWHGH FRPSDUHFLPHQWRj &RPLVVmR
GH,QIUD HVWUXWXUDG R6HQ DGR) HGHUDO &,  DFRPSDQKDGR GRUHS UHVHQWDQWHOHJDOG D 9LD%DKLDSD UD
H[SRVLomR VREUHD H[HFXomRGRFRQWUDWR
GH FRQFHVVmRI LUPDGRFRP DTXHO DH PSUHVD0D V
GHVWDFDGDPHQWHGHYHUiVHUHQIRFDGRRWUHFKRGD%5%$ 6DOYDGRU±)HLUDGH6DQWDQD 
Autoria:6H QDGRU:DOWH U3LQKHLUR/tGLFHGD0DW D-RmR'XUYDOH6HQDGRUD/~ FLD9D QLDH6HQDG RU
9LFHQWLQKR$OYHV
Resultado: $SURYDGR
53ª REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

1mRKRXYHGHOLEHUDomRGHPDWpULD

54ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'HOLEHUDomRGDV(PH QGDVDVH UHPDSUHVHQWDGDVSHOD&RPLVVmRGH6HUYLoR VGH,QIUD HVWUXWXUDDR3/ Q
±&1TXHHVWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH 3/2$ 
Relator:6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHV
Resultado:)RUDPDSURYDGDV TXDWUR HPHQGDVGHDSURSULDomRH XPD HPHQGDGHUHPDQHMDPHQWR


NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

55ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWR QG H &,GH DXWRULDGR 6HQDGRU$OY DUR 'LDVS DUD
HVFODUHFLPHQWRVVREUHPDWpULDSXEOLFDGDSHODUHYLVWDeSRFDHPVXDHGLomRGHGHRXWXEURGRFRUUHQWH
TXHW UDWD GHGHQ ~QFLDVG HVXSH UIDWXUDPHQWR QRV FRQWUDWRVGD VREUD VGHUH IRUPDHPRG HUQL]DomRGD 
5HILQDULD3UHVLGHQWH*HW~OLR9DUJDV±5HSDU±HP$UDXFiULDQR(VWDGRGR3DUDQi

3$57,&,3$17(6

x )HOLSH(GXDUGR+LGHR+D\DKL'HOHJDGRGD3ROtFLD)HGHUDO
x (GXDUGR1HU\0DFKDGR)LOKR6HFUHWiULRGH)LVFDOL]DomRGH2EUDVGR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
x 0DUFHOR/ XL]6RX]DGD( LUD6HFUHWi ULR$GMXQWRG H3ODQHMDPH QWRH3URFHG LPHQWRGR7ULEXQDOG H
&RQWDVGD8QLmR

56ª REUNIÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2010
NÃO TERMINATIVO

5HJXODPHQWDRSDJ DPHQWRGD &RPSHQVDomR)LQDQFHLUDSHOD([SORUDomRGH 5HFXUVRV0LQHUDLV &)(0 
SRUPHLRGDXWLOL]DomRGHSUHFDWyULRV
Autoria:6HQDGRU1HXWR'H&RQWR
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR
Relatório: 3HODUHMHLomR
Resultado:$SURYDGRR3DUHFHUGD&RPLVVmRSHODUHMHLomRGR3URMHWR


TOTAL DE REUNIÕES: 07
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
([WUDRUGLQiULD'HOLEHUDWLYD
&RQMXQWD±$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 04
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
5HTXHULPHQWR&,



Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  VHWH (P HQGDV DR3 URMHWR3/ Q &1 ±3ODQR 3OXULDQXDO SD UD R
SHUtRGR 33$ H
  FLQ FR (P HQGDV DR3/ Q &1 ±3 URMHWRGH /HL 2UoDPHQWiULD$QX DO
SDUDR$QRGH 3/2$ 



COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO – CDR
3UHVLGHQWH6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU(GXDUGR$PRULP



29ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (ORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ GH &'5GH DXWRULD GD6HQ DGRUD/tGL FHG D0DWDFRP D
ILQDOLGDGHGHGHEDWHUD³DPSOLDomRGDSURGXomRHGRFRQVXPRGHELRFRPEXVWtYHOQR%UDVLOHVSHFLDOPHQWH
QR1RUGHVWH´

673
135

674
136

Sexta-feira 2


ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

3$57,&,3$17(
x 0LJXHO5RVVHWWR±3UHVLGHQWHGD3HWUREUiV%LRFRPEXVWtYHO
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO 28, DE 2011 - CDR

1RVWHUPRVGRDUWGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOFRPELQDGRFRPRDUWLQFLVR,,GR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOUHTXHUHPRVD9 RVVD([FHOrQFLDTXHRXYLGRR3 OHQiULRGHVWD&RPLVVmRVHMDUHDOL]DGD
$XGLrQFLD3 ~EOLFDFRQMX QWDFRPD  &RPLVVmR GH &RQVWLWXLomR-X VWLoDH &LGD GDQLD &&- H FRPD 
&RPLVVmRGH0HLR$P ELHQWH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH)L VFDOL]DomRH &RQWUROH &0$  SDUDDGL VFXVVmR
GDVDo}HVJRYHUQDPHQWDLVHPUD]mRGDUHDOL]DomRGD&RSDGR0XQGRFRPDSDUWLFLSDomRGRVVHJXLQWHV
FRQYLGDGRV$OGR5HEHOR0LQLVWURGH(VWDGRG R(VSRUWH5LFDUGR7HL[HLUD±3UHVLGHQWHGD&RQIHGHUDomR
%UDVLOHLUDGH )XWHERO H GR&RPLWr2 UJDQL]DGRU GD&R SDG R0 XQGRGH *XLOK HUPH5DP DOKR±
5HVSRQViYHOSHOD &k PDUDGH ,QIUDH VWUXWXUDS DUD D&RSD GR 0XQGR FRRUGHQDGDS HOR0LQLVWp ULRG R
3ODQHMDPHQWR2UoDP HQWRH*HVWmR5DT XHO5RO QLN ±UHODWR UD HVSHFLDOGD2UJD QL]DomRGDV1D o}HV
8QLGDVSD UDRGLUHLWRjPRUDGLDD
GHTXDGD$WKD\ GH5LE HLUR&RVWD± 3URFXUDGRUGD5HS ~EOLFD
&RRUGHQDGRUGR*UXSRGH7UDEDOKR&RSDGR0XQGR),)$GD&kPDUDGH&RRUGHQDomRH5HYLVmR
GR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO 03) 
Autoria: 6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJH5DQGROIH5RGULJXHV
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO 29, DE 2011 - CDR
5HTXHLURQR VWHUPR VUHJL PHQWDLVD UHDOL]DomRGH $XGLrQFLD 3~EOLFD SDUDGH EDWHUVRE UHRV ³,PSDFWRV
6RFLDLVGD 9HQGDGD V 8QLGDGHVGH 3URGX omRG D6DGLDQR'LVWULWR) HGHUDO´R EMHWRG R7HUPRG H
&RPSURPLVVRGH'HVHPSHQKRDVVLQDGRHQWUHR&$'(6DGLDH%5IRRGVFRPDSUHVHQoDGRVVHJXLQWHV
FRQYLGDGRV5HSUHVHQWDQWHGR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 5HSUHVHQWDQWHGD
%5)RRGV5HSUHV HQWDQWHGD8QLmR%UDV LOHLUDGH$ YLFXOWXUD 8% $%()  5HSUHVHQWDQWHGR*RYHUQRGR
'LVWULWR )HGHUDO * ') 5 HSUHVHQWDQWHGD )HGHUDomRG D$J ULFXOWXUD H3H FXiULDGR 'L VWULWR)HG HUDO
5HSUHVHQWDQWHVG RV3 URGXWRUHV,QWH JUDGRV GH $YHV5HS UHVHQWDQWHGD $FDGH PLD(VSHFLDOLVWDH P
$JULEXVLQHVVH5HSUHVHQW DQWHGR&RQVHOKR'HOLEHUDWLYRGR)XQ GRGR 'HVHQYROYLPHQWRGR&HQWUR2HVWH
&21'(/)&2 
Autoria: 6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJH%HQHGLWRGH/LUD
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO 30, DE 2011 - CDR
5HTXHLURQR VWH UPRVG R LQFLVR,G R DUW GR 5HJLPHQWR,QWHUQR GR 6HQ DGR) HGHUDOUHDOL ]DomRG H
DXGLrQFLDS~EOLFDSDUDLQVWUXLUR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHTXH³DOWHUDD/HLQGH
GHMXOKRGHFRP RREMHWLYR GHUHGX]LUROL PLWHGHUHFHLWD EUXWD GHFRUUHQWHGHH[SRUWDomRSDUDR
H[WHULRUSRUSHVVRDVMXUtGLFDVLQVWDODGDVHP=3(OR FDOL]DGDQDIDL[DGHIURQWHLUDGD5HJLmR1RUWH´FRPD
SUHVHQoDGD VVH JXLQWHV DXWRULGDGHV3 UHVLGHQWHGR  &RQVHOKR 1DFLRQDOG DV= RQDVG H3UR FHVVDPHQWRH 
([SRUWDomR±&=3(6HFUHWiULRG D5HFHLWD)HGH UDOGR%UDVLO± 5)%H6HFUHWiULRG H3ROtWLFD(FRQ{ PLFD
GR0LQLVWpULRGD)D]HQGD
Autoria: 6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
Resultado: $SURYDGR

ITEM Nº 04
REQUERIMENTO 31, DE 2011 - CDR

5HTXHLURQR VWHUP RVUH JLPHQWDLV DGLWDPHQWR DR 5HTXHULPHQWR Q GH GHPLQ KD DXWRULD SDUD
LQFOXLUFRPRFRQYLGDGRVSDUDR&LFORGH'HEDWHVTXHREMHWLYDGLVFXWLU$OWHUQDWLYDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
DXWRVXVWHQWiYHOHJ HUDomRG HH PSUHJR H UHQGDQR (QWRUQ RGR 'L VWULWR)H GHUDO EHP FRPR 2
GHVHQYROYLPHQWRVRFL DO H FRQGLo}HVG HYLGD QR (QWR UQRR GHVDILR GDVHJ XUDQoDHG XFDomRVD~G H
DVVLVWrQFLDVRFLDO HPRUDGLDRV 6HQKRUHV +HQULTXH9LOOD±6HFUHWiU LRGH3 ROtWLFDVGH'HVHQYROYLPHQWR
5HJLRQDO GR 0LQLVWpULRG D,QWHJUD omR 1DFLRQDOH *DVWmRG H$ UD~MR/HLWH 6HFUHWiUL R GD6H FUHWDULD
([WUDRUGLQiULDGR(QWRUQRGR'LVWULWR)HGHUDOAutoria: 6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJ
Resultado: $SURYDGR

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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30ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'LVFXVVmRH YRWDomRGDV(PHQGDVGD&RPLVVmRGH'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOH7XUL VPRDR3URMHWR GH
/HLQ&1 3ODQR3OXULDQXDOSDUDRSHUtRGR 
Coordenador das Emendas: 6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL
Resultado: $&RPL VVmR DSURYDD DSUHVHQWDomR GH HPHQGDVSHUD QWHD  &RPLVVmR 0LVWDG H3ODQ RV
2UoDPHQWRV3~EOLFRVH)LVFDOL]DomR

31ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDR5HT XHULPHQWRQGH&'5 GHDXWR ULDGD6HQDGR UD0DULDGR&DUPR$OYHV 
FRPRREM HWLYRGHGLVFXWL UR³SD QRUDPDGRVD FLGHQWHVDpUHR VR FRUULGRVQ R%UDVLOH QYROYHQGRDYL} HV H
KHOLFySWHURVHDVDo}HVPLWLJDGRUDVGRVyUJmRVOLJDGRVjDYLDomR´

3$57,&,3$17(6

 &ODULFH% HUWRQLGH/ DFHUGD5R GULJXHV6HFUHWi ULDGH1DYHJD omR$ pUHD &LYLOGD6H FUHWDULDGH 
$YLDomR&LYLOGD3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD±6$&
 'DYLGGD&R VWD)DUL D1HW R6XSHUL QWHQGHQWHG H6HJXUDQ oD2S HUDFLRQDOGD $JrQFLD1D FLRQDOGH
$YLDomR&LYLO±$1$&H
 &DUORV$OEH UWRGD&RQ FHLomR%ULJD GHLURGR$U&K HIHGR&HQW URGH,QYHVWLJ DomRH3UHYHQomRGH
$FLGHQWHV$HURQiXWLFRV±&(1,3$

32ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
'LVFXVVmRH YRWDomRGDV(PHQGDVGD&RPLVVmRGH'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOH7XUL VPRDR3URMHWR GH
/HLQ&1 3/2$ 
Coordenadora das Emendas:6HQDGRUD/Ë',&('$0$7$
Resultado: $&RPLVVm RDSURYDD DSUHVHQWDomRSHUD QWHD &RPLVVmR0L VWDGH3ODQ RV2UoDP HQWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRGH(PHQGDV 7LSR$SURSULDomRGH'HVSHVDH7LSR5HPDQHMDPHQWR 


33ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2007
NÃO TERMINATIVO
,QVWLWXLR%DO DQoR6RFLDO(PSUHVDULDODXWRUL]DDFULDomRGR6 HOR(PSUHVD5HVSRQViYHODOWHUDR  GR
DUWGD/HLQGHGHMXOKRGHHRLQFLVR,9GRDUWGD/HLQGHGHVHWHPEUR
GHHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 6HQDGRUD/~FLD9kQLD
TRAMITA EM CONJUNTO COM
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 366, DE 2008
$OWHUDRGRDUWGD/HLGH GHMXQKR GHSD UDLQFOXLUDFH UWLILFDomRGD HPSUHVDSRU
ERDVSUiWLFDVDPELHQWDLVHQWUHRVFULWpULRVGHGHVHPSDWHQDVOLFLWDo}HV
Autoria: 6HQDGRU([SHGLWR-~QLRU
Relatoria das Matérias: 6HQDGRUD$QD$PpOLD
Relatório: 3HODDSURYDomRGR3URMHWRQDIRUPD GD(PHQGD6XEVWLWXWLYDTXHDSUHVHQWDR TXDOLQFRUSRUD
DVFRQWULEXLo}HVGR3/6QGHTXHILFDSUHMXGLFDGR
Resultado: $&RPLVVm RDSURYDR3D UHFHUSHO DD SURYDomRG R3/6QGHQ RVWHUP RVG D
(PHQGDQ&'5 6XEVWLWXWLYR HSHODUHMHLomRGR3/6QGH

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 32, DE 2011-CDR

675
137

676
138
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

5HTXHUQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRVDUWVLQF LVRV,;;,H;,,,H$ FRPELQDGRFRPRDUWGR
5HJLPHQWR,Q WHUQRGR6HQ DGR)HGHUDOHHPDGL WDPHQWR DR5HTXHULPHQWR &'5TXHVROL FLWD R
DSRLRGHVWD&RPLVVmRjRUJDQL]DomRHUHDOL]DomRGR3URMHWR³,,)yUXP/HJLVODWLYRQDV&LGDGHV6HGHVGD
&RSDGR0 XQGRG H)XWH EROQR% UDVLO±23RGH U /HJLVODWLYRID ]HQGRS DUWH GRWLPHGD &RSD ´D
SDUWLFLSDomRGDFRPLVVmRQDUHDOL]DomRGDUHXQLmRGHHQFHUUDPHQWRGRUHIHULGRSURMHWRQD&LGDGHGH)R]
GR,JX DoX( VWDGRGR 3DUDQi'XUD QWH DFHULP {QLD GH HQFHUUDPHQWRTX H FRQWDUiFRPD VSUHVH QoDVG H
UHSUHVHQWDQWHVGR0LQLVWpULRGH(VSRUWHGR0LQL VWpULRGR7XULVPRGR* RYHUQRGR( VWDGRGR3DUDQiG D
3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH)R ]GR,JXD oXHGRVPH PEURVGHVWD&RPLVVmRGH 'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOH
7XULVPRHGD&RPLVVmRGH7XULVPRH'HVSRUWRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVVHUiDSUHVHQWDGRR5HODWyULR
)LQDOGDVYLVLWDVWpFQLFDVUHDOL]DGDVjV&LGDGHV6HGHFRPDDYDOLDom RGRVGHVDILRVPHWDVHHVWUDWpJL DV
SDUDDUHDOL]DomRGRVMRJRVGD&RSDGR0XQGR
Autoria: 6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD
Resultado: $SURYDGR


TOTAL DE REUNIÕES: 05
2UGLQiULD$XGLrQFLD3~EOLFD
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 07
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
5HTXHULPHQWR±&'5

Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  GH ] (P HQGDVD R3URMHWR3/ Q &1± 3ODQR 3OXULDQXDOSD UDR 
SHUtRGR 33$ H
  FLQ FR (P HQGDV DR3/ Q &1 ±3 URMHWRGH /HL 2UoDPHQWiULD$QX DO
SDUDR$QRGH 3/2$ 


SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA COPA DO MUNDO DE 2014 E DOS
JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS DE 2016 – CDRCOOL (CDR)
3UHVLGHQWH6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU$WDtGHV2OLYHLUD



5ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGL PHQWRDR 5HTX HULPHQWRQ  GH  &'5&22/ GHD XWRULDG D6HQD GRUD/t GLFHGD 0DWD 
FRPD ILQDOLGDGHGH GHEDWHU³5HGHGH3URWHomR 6RFLDOQHFHVViULDHDV SROtWLFDVGHDFHVVL ELOLGDGHSDUDD
&RSDGHD2OLPStDGDHD3DUDROLPStDGDGH´

3$57,&,3$17(

 &DPLOR6DOHV'RUQHODV±'LUHWRUGR&HQWURGH(VWXGRVGRV$JHQWHV3ROLFLDLVGD3ROtFLD&LYLOGR5LRGH
-DQHLUR

ITEM ÚNICO
REQUERIMENTO Nº 06, DE 2011-CDRCOOL

5HTXHLURQRVWHUPRVGR 5HJLPHQWR,QWHUQRGR6H QDGR)HGHUDOHPDGLWDPH QWRDR5H TXHULPHQWR1 
GH±&'5&22/DSURYDGRHPTXHDDXGLrQFLDS~EOLFDQHVWD&RPLVVmRFRPRREMHWLYR
GHGHEDWHURVLPSDFWRVGD&RSDGHGD2OLPStDGDHGD3DUDROLPStDGDGHVREUHDWH FQRORJLD
GHLQIRUPDomREUDVLOHLUDLQFOXDFRPRFRQYLGDGRVR6U$QWRQLR*LO3UHVLG HQWHGD$VVRFL DomR%UDVLOHLUD
GDV(PSUHVDVGH7HFQRORJLDGD ,QIRUPDomRH&RP XQLFDomR±% 5$66&20HR6 U)HUQDQGR&DUYDOKR
3UHVLGHQWHGD$JrQFLDGH7HFQRORJLDGH,QIRUPDomRGR&HDUi±(7,&(
Autoria:6HQDGRUD/Ë',&('$0$7$
Resultado:$SURYDGR

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011



ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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TOTAL DE REUNIÕES: 01
$XGLrQFLD3~EOLFD

MATÉRIAS APRECIADAS: 01
5HTXHULPHQWR±&'5&22/


COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA – CRA
3UHVLGHQWH6HQDGRU$FLU*XUJDF]
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU:DOGHPLU0RND





45ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

'LVS}HVREUHDS URWHomRGDYHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HL VQVGHGHDJRVWRGH
GHGHG H]HPEURGH H GHGHGH ]HPEURGHUHYRJDDV/HL VQVGHG H
VHWHPEURGHHGHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGH
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:'HSXWDGR6pUJLR&DUYDOKRHRXWURV
Relatoria:6HQDGRU/XL]+HQULTXH
Relatório:)DYRUiYHODR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHUHMHLWDQGRDVHPHQGDV
  

      O 
H GD&R PLVVmRGH &LrQFLD7H FQRORJLD,QRYDom R&RPX QLFDomRH,QIRUPiWLFDHDV
HPHQGDV  HGD 
&RPLVVmRGH$JULFXOWXUD H5HIRUPD$J UiULDH DFROKHQGRSDUFLDOPHQWHDVHPHQGDV  
  
 G D&RPLVVm R &LrQFLD7 HFQRORJLD, QRYDomR&RPXQ LFDomRH,QIR UPiWLFDH D HPHQGD G D
&RPLVVmRGH $JULFXOWX UD H5HIRUPD$JUiUL DH DFROKHQGRLQWHJUDO PHQWHD VHPHQ GDVHG D
&RPLVVmRGH&LrQFLD7HFQRORJLD,QRYDomR&RPXQLFDomRH,QIRUPiWLFDHDHPHQGDGD&RPLVVmRGH
$JULFXOWXUDH5HIRUPD$JUiULDQDIRUPDGD(PHQGD6XEVWLWXWLYDDSUHVHQWDGD
Resultado: $V&RPL VV}HVDS URYDPRSDUH FHU IDYRUiYHOQR VWHUPR VGD (PHQGDQ &&7 &5$
6XEVWLWXWLYR UHVVDOYDGRVRVGHVWDTXHV
46ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
NÃO TERMINATIVO
'LVS}HVREUHDS URWHomRGDYHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HL VQVGHGHDJRVWRGH
GHGHG H]HPEURGH H GHGHGH ]HPEURGHUHYRJDDV/HL VQVGHG H
VHWHPEURGHHGHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGH
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria: 'HSXWDGR6pUJLR&DUYDOKRHRXWURV
Relatoria na CCT e CRA: 6HQDGRU/XL]+HQULTXH
Resultado: $V&R PLVV}HVDS URYDPR 3DUHFHU GD &&7&5$IDYRUiYHOD R3/ & Q RVWHUPR VGD
(PHQGDQ&&7&5$ 6XEVWLWXWLYR 
47ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

677
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLP HQWRDR 5HTX HULPHQWRQ  GH  &5$GHDXW RULDGR  6HQDGRU $FLU *XUJDF]FRP  D
ILQDOLGDGHGHGHEDWHUR3URMHWRGH /HLGR6HQDGRQ GHGH DXWRULDGD6 HQDGRUD$QD$PpOLD
TXHGL VS}HVREUH DSD UFHULDGHS URGXomRLQWH JUDGD DJURSHFXiULDHVWDEHO HFHFR QGLo}HVREULJ Do}HVH 
UHVSRQVDELOLGDGHVQD VUHO Do}HV FRQWUDWXDLVH QWUHS URGXWRUHVLQWH JUDGRVH DJURLQG~VWULDVLQ WHJUDGRUDVH 
GiRXWUDVSURYLGrQFLDV

3$57,&,3$17(6

x $QWRQLQKR5RYDULV±6HFUHWiULRGH3ROtWLFD$JUtFRODGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVQD
$JULFXOWXUD&217$*
x 5HQDWR&RQ FKRQ±&RR UGHQDGRUGH $VVXQWR V (FRQ{PLFRVG D&RQIHG HUDomRGD$J ULFXOWXUDH 
3HFXiULDGR%UDVLO±&1$
x -RmR7RPHOLQ±5HSUHVHQWDQWHGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGD,QG~VWULD±&1,
x 6LOYLR1H\%DUURV0R QWHLUR±'LUHWR U) LQDQFHLUR GD 8QLmR1D FLRQDOGH&R RSHUDWLYDVG D$JULFXOWXUD 
)DPLOLDUH(FRQRPLD6ROLGiULD81,&$)(6
x $GULDQR&DPSRV$OYHV±$VVHVVRU-XUtGLFRGD2UJDQL]DomRGDV&RRSHUDWLYDV%UDVLOHLUDV2&%H
x &DUORV$OEHUWR6HKQ±$VVHVVRUGD'LUHWRULDGR6LQGLFDWR,QWHUHVWDGXDOGR7DEDFR±6,1',7$%$&2
ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 72, DE 2011 – CRA
5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVDUHDOL ]DomRGHDXGLrQFLDS~EOLFDFRPDILQDOLGDGHGHGHEDWHUR3URMHWR
GH/HLGR6H QDGRQ GHGH DXWRULDGD6HQDG RUD$QD$PpOLDTXHGLVS }HVREUHDSDUFH ULDGH
SURGXomRLQW HJUDGDD JURSHFXiULDHVW DEHOHFH FRQGLo}HVR EULJDo}HV HUH VSRQVDELOLGDGHVQ DV UHODo}HV
FRQWUDWXDLVH QWUHS URGXWRUHVLQWH JUDGRV HDJURLQG ~VWULDV LQWHJUDGRUDV HGiRXWUD V SURYLGrQFLDVFRPD 
SUHVHQoDGRVVHJXLQWHVFRQYLGDGRV
x $OEHUWR(UFtOL R%UR N± 3UHVLG HQWHG D &RQIHGHUDomR1 DFLRQDO GRV7U DEDOKDGRUHVQD $J ULFXOWXUD 
&217$*
x .iWLD$EUHX±6HQDGRUD3UHVLGHQWHGD&RQIHGHUDomRGD$JULFXOWXUDH3HFXiULDGR%UDVLO±&1$
x 5REVRQ%UDJDGH$QGUDGH±3UHVLGHQWHGD&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGD,QG~VWULD±&1,
x /XL]$GHPL U 3RVVDPDL± 3UHVLGHQWHG D8QLmR 1DFLRQDOGH&RR SHUDWLYDVGD $JULFXOWXUD) DPLOLDUH 
(FRQRPLD6ROLGiULD81,&$)(6H
x 0DUFLR/RSHVGH)UHLWDV±3UHVLGHQWHGD2UJDQL]DomRGDV&RRSHUDWLYDV%UDVLOHLUDV2&%
Autoria:6HQDGRU$FLU*XUJDF]
Resultado:$SURYDGR

48ª REUNIÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
$SUHFLDomRH YRWDomRG DV(PHQGD VG D&5$DR3 URMHWRG H/HL Q &1 ±TXHL QVWLWXLR3ODQR 
3OXULDQXDOGD8QLmRSDUDRSHUtRGR 0HQVDJHPQ&11QD2ULJHP 
Relatora: 6HQDGRUD$QD$PpOLD
Resultado:)RUDPD SURYDGDVHPHQ GDVj'HVSH VD ,QL FLDWLYD HHPHQGD V 2EM HWLYRHPHQG DVH 
3URJUDPDHPHQGDV GHHPHQGDVDJOXWLQDGDV

49ª REUNIÃO REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 264, DE 2010
NÃO TERMINATIVO

'LVS}HVREUHD(TXRWHUDSLD
Autoria:6HQDGRU)OiYLR$UQV
Relatoria:6HQDGRUD$QJHOD3RUWHOD
Relatoria Ad Hoc:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQ&(D&(
Resultado:$SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHODR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQD&(&5$


NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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ITEM Nº 02
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 395, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

&RQFHGHLVHQomRGR,P SRVWRVREUH3URGXWRV,QGXVWULDOL]DGRV ,3, QD DTXLVLomRGHLQ VXPRVPiTXLQDVH
HTXLSDPHQWRVD JUtFRODV YHtFXORVXWLOLW iULRVWUDWR UHVH FDPLQK }HV QRYRVG HVWLQDGRVH[FO XVLYDPHQWHD R
XVR QDD JULFXOWXUDIDPLOL DUFDP SRQHVD EUDVLOHLUD TXDQGRDGT XLULGRVSRU DJULFXOWRU IDPLOLDUFDPS RQrV RX
HPSUHHQGHGRUIDPLOLDUUXUDO
Autoria:6HQDGRUD$QD5LWD
Relatoria:6HQDGRU6pUJLR6RX]D
Relatoria Ad Hoc: 6HQDGRU:DOGHPLU0RND
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWRFRPDV(PHQGDVQD
Resultado:$SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHOFRPDV(PHQGDVGHD&5$

ITEM Nº 03
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 467, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

([WLQJXHD&RQWULEXLomRSDUDR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&RORQL]DomRH5HIRUPD$JUiULDGHTXHWUDWDRDUW
GR'HFUHWR/HLQGHGHGH]HPEURGH
Autoria:6HQDGRU$WDtGHV2OLYHLUD
Relatoria:6HQDGRU-D\PH&DPSRV
Relatório:3HODDSURYDomRGR3URMHWR
Resultado:$SURYDGRR3DUHFHUIDYRUiYHO

50ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

$SUHFLDomRH9RWDomRGDV(PHQGDVGD&5$DR3URMHWRGH/HL Q&1/HL2UoDPHQWiULD$QXDO±
 0HQVDJHPQ&1QQDRULJHP 
Relatora:6HQDGRUD$QD$PpOLD
Resultado: $&RPLVVm RDSURYDD DSUHVHQWDomRSHUD QWHD &RPLVVmR0L VWDGH3ODQ RV2UoDP HQWRV
3~EOLFRVH)LVFDOL]DomRGH(PHQGDV GR7LSR$SURSULDomRGH'HVSHVD 



TOTAL DE REUNIÕES: 06
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
&RQMXQWD±'HOLEHUDWLYD
MATÉRIAS APRECIADAS: 05
3URMHWRGH/HLGD&kPDUD QmRWHUPLQDWLYR 
3URMHWRGH/HLGR6HQDGR QmRWHUPLQDWLYR 
5HTXHULPHQWR±&5$
Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  G R]H ( PHQGDVD R 3URMHWR3/Q  &1±3ODQ R3OXULDQ XDOS DUDR 
SHUtRGR 33$ H
  TXDWUR (PHQGDVDR3/Q &1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDO
SDUDR$QRGH 3/2$ 




COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA - CCT




3UHVLGHQWH6HQDGRU(GXDUGR%UDJD
9LFH3UHVLGHQWH6HQDGRU*LP$UJHOOR

679
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ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

NOVEMBRO
2011
Dezembro
de 2011

50ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

'LVS}HVREUHDS URWHomRGDYHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HL VQVGHGHDJRVWRGH
GHGHG H]HPEURGH H GHGHGH ]HPEURGHUHYRJDDV/HL VQVGHG H
VHWHPEURGHHGHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGH
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:'HSXWDGR6pUJLR&DUYDOKRHRXWURV
Relatoria:6HQDGRU/XL]+HQULTXH
Relatório:)DYRUiYHODR3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGHUHMHLWDQGRDVHPHQGDV
  

      O 
H GD&R PLVVmRGH &LrQFLD7H FQRORJLD,QRYDom R&RPX QLFDomRH,QIRUPiWLFDHDV
HPHQGDV  HGD 
&RPLVVmRGH$JULFXOWXUD H5HIRUPD$J UiULDH DFROKHQGRSDUFLDOPHQWHDVHPHQGDV  
  
 G D&RPLVVm R &LrQFLD7 HFQRORJLD, QRYDomR&RPXQ LFDomRH,QIR UPiWLFDH D HPHQGD G D
&RPLVVmRGH $JULFXOWX UD H5HIRUPD$JUiUL DH DFROKHQGRLQWHJUDO PHQWHD VHPHQ GDVHG D
&RPLVVmRGH&LrQFLD7HFQRORJLD,QRYDomR&RPXQLFDomRH,QIRUPiWLFDHDHPHQGDGD&RPLVVmRGH
$JULFXOWXUDH5HIRUPD$JUiULDQDIRUPDGD(PHQGD6XEVWLWXWLYDDSUHVHQWDGD
Resultado: $V&RPL VV}HVDS URYDPRSDUH FHU IDYRUiYHOQR VWHUPR VGD (PHQGDQ &&7 &5$
6XEVWLWXWLYR UHVVDOYDGRVRVGHVWDTXHV

51ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM
A COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
ITEM Nº 01
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

'LVS}HVREUHDS URWHomRGDYHJHWDomRQDWLYDDOWHUDDV/HL VQVGHGHDJRVWRGH
GHGHG H]HPEURGH H GHGHGH ]HPEURGHUHYRJDDV/HL VQVGHG H
VHWHPEURGHHGHGHDEULOGHHD0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDJRVWRGH
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV
Autoria:'HSXWDGR6pUJLR&DUYDOKRHRXWURV
Relatoria na CCT e CRA: 6HQDGRU/XL]+HQULTXH
Resultado: $V &RPLVV}HVDSURYDPR SDUHFHU IDYRUiYHODRSURMHWRQR VWHUPR V GD (PHQGD Q 
&&7&5$ 6XEVWLWXWLYR 

52ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLPHQWRDR5HTXHULPHQWRQ GH±&&7GHDXWRULDGRV6HQDGRUHV(GXDUGR%UDJD*LP
$UJHOOR)O H[D5LE HLUR'HOFtGLR GR$ PDUDO H 5RGULJR 5ROOHPEHUJS DUDGH EDWHU RWHPD ³&Lr QFLDQD 
(GXFDomRGH%DVH5HFXUVR+XPDQRSDUDR)XWXURGR3DtV´

3$57,&,3$17(6

x /XFLHQ0XxR]5HSUHVHQWDQWHGD81(6&2QR%UDVLOHPH[HUFtFLR
x *HGHmR7LPyWHR$PRULP6HFUHWiULRGH(VWDGRGD(GXFDomRGR$PD]RQDVH0HPEURGR&RQVHOKR
1DFLRQDOGH6HFUHWiULRVGH(GXFDomR±&216('
x 0DULD2OtYLD6LPmR ± 3URIHVVRUD'RXWR UD 'LUHWRUD3UHVLGHQWHGD )XQGDomRG H$PSDURj3 HVTXLVD
GR(VWDGRGR$PD]RQDV±)$3($0H
x -RmR(YDQJ HOLVWD6WHLQH U3URIH VVRU7LWXODU GR,QVWLWXWRGH$VWURQR PLD*HRItVLFDH &LrQ FLDV
$WPRVIpULFDVGD863

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011


ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
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53ª REUNIÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

'LVFXVVmRH YRWDomRGD V(PHQG DV GD&RPL VVmRGH&LrQ FLD7HFQRO RJLD,QRYDomR&RPXQL FDomR H
,QIRUPiWLFDD R3URMHWR GH/HLQ &1T XH ³,QVWLWXLR3OD QR3OXUL DQXDOGD8QLmR SDUDR SHUtRGR
´
Relatoria: 6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
Resultado:$SURYDGDV TXDWUR (PHQGDVjGHVSHVDH GXDV (PHQGDVGH7H[WR

54ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM Nº 01
REQUERIMENTO N.º 63, DE 2011 – CCT


5HTXHLURQRVWHUPRVGRGLVSRVWRQRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomR
SDUDSDUWLFLSDUGR³,,)y UXP/DWLQR$PHULFDQRGH3ROtWLFD V3~EOLFDVSDUD,QWHUQHW&RPpUFLR(OHWU{QLFRH
7HFQRORJLDV 0yYHLV,PS DFWR( FRQ{PLFR6RFLDO H &XOWXUDO QR GHVHQYROYLPHQWRGD $PpUL FD/DWLQD ´TX H
VHUiUHDOL]DGRQR+RWHO)RXU6HDVRQVHP0LDPL)OyULGDHQWUHRVGLDVHGHGH]HPEURGH
Autoria:6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR
Resultado:$SURYDGR

55ª REUNIÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2011 (EXTRAORDINÁRIA)

ITEM ÚNICO
PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL Nº 28, DE 2011
NÃO TERMINATIVO

(QFDPLQKDDR&RQJUHVVR1DFLRQDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDORWH[WRGRSURMHWRGH
/HLTXH³(VWLPDDUHFHLWDHIL[DDGHVSHVDGD8QLmRSDUDRH[HUFtFLRILQDQFHLURGH´
Autoria:3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
Relatoria:6HQDGRU$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV
Resultado:$SURYDGDV WUrV HPHQGDVGHDSURSULDomRH XPD HPHQGDGHUHPDQHMDPHQWR

56ª REUNIÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

(PDWHQGLP HQWRDR 5HTXHULPHQWRQ GH   ±&(G HDX WRULDG RV6H QDGRUHV :HOOLQJWRQ 'LDV H
:DOWHU3LQKHLURHD R5HTXHULPHQWRQGH±&&7GH DXWRULDGRV6HQDGRUHV:HOOLQJWRQ'LDVH
:DOWHU3LQKH LURSD UDG HEDWHU RWHP D³8VR GHPRFUiWLFRGD &LrQFLD SDUD7UDQ VIRUPDomR6 RFLDOH 
(FRQ{PLFDGR%UDVLO´

3$57,&,3$17(6

x 0LJXHO 1LFROHOLV± 3URIH VVRU 'U3H VTXLVDGRUQD 8QLYH UVLGDGH'XNH PHPEURGD V$ FDGHPLDV
%UDVLOHLUD)UDQFHVDHGR9DWLFDQRGH&LrQFLDVFULDGRUGR,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDOGH1HXURFLrQFLDVGH
1DWDO(GPRQGH/LOO\ ,,11(/6 H
x $UTXLPHGHV'LRJQpQHV&LORQL3URIHVVRUUHSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULRGD&LrQFLDH7HFQRORJLD0&7



TOTAL DE REUNIÕES: 07
([WUDRUGLQiULD±'HOLEHUDWLYD
([WUDRUGLQiULD±$XGLrQFLD3~EOLFD
&RQMXQWD±'HOLEHUDWLYD
&RQMXQWD±$XGLrQFLD3~EOLFD
MATÉRIAS APRECIADAS: 02
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3URMHWRGH/HLGD&kPDUD QmRWHUPLQDWLYR 
5HTXHULPHQWR&&7
Obs.:$&RPLVVmRDSURYRXDDSUHVHQWDomRGH
  VHLV (P HQGDVDR3 URMHWR3/Q  &1 ±3ODQR3OXULDQXDOS DUD R
SHUtRGR 33$ H
  TXDWUR (PHQGDVDR3/Q &1±3URMHWRGH/HL2UoDPHQWiULD$QXDO
SDUDR$QRGH 3/2$ 


COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - CMMC
3UHVLGHQWH6HQDGRU6pUJLR6RX]D
9LFH3UHVLGHQWH'HSXWDGR$OIUHGR6LUNLV
5HODWRU0iUFLR0DFrGR
8ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDR3ODQR GH7UDEDOKRGD&RPL VVmRFRPDILQDOL GDGHGHGHEDWHUR3ODQR GH$JULFXOWXUD
GH%DL[R&D UERQREHP FRPR DV Do}HV TXHYLVHPDOFD QoDURVREM HWLYRVH VWDEHOHFLGRVQ D3ROtWLF D
1DFLRQDOVREUH0XGDQoDVGR&OLPD

3$57,&,3$17(6

x (GXDUGR'HOJDGR$VVDG6HFUHWiULRGH0XGDQoDV&OLPiWLFDVH4XDOLGDGH$PELHQWDO60&400$
UHSUHVHQWDQGRR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH
x &DUORV 0DJQR&KDYH V%UDQG mR'LUHWR UG R'HS DUWDPHQWRGH6LVW HPDV GH3 URGXomRH
6XVWHQWDELOLGDGH '(3 5266'&0$3$H(OYL VRQ1XQHV5DPRV
&RRUGHQDGRUGH0DQHM R
6XVWHQWiYHO GRV6L VWHPDV3URGXWLYRV&063' (35266'&0$3$UHSUHVHQ WDQGRR 0LQLVWpULRGD
$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR
x 9LQtFLXV/HD QGUR6 NURERW&RR UGHQDGRUGR &HQWUR GH3H VTXLVD H$QiOLVH7H FQROyJLFDG D $JrQFLD
1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV±$13H
x $OIUHG6]ZDUF&RQVXOWRUGH(PLVV}HVH7HFQRORJLDGDÒ1,&$



9ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA

$XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDOGD&00&HP)R]GR,JXDoXGHVWLQDGDDDYDOLDUHGHEDWHUDVXVWHQWDELOLGDGH
DPELHQWDODSDUWLUGDJHUDomRGHHQHUJLDKLGUHOpWULFD

3$57,&,3$17(6

x 6pUJLR6RX]D±6HQDGRU3UHVLGHQWHGD&00&
x -RUJH0LJXHO6DPHN±'LUHWRU*HUDO%UDVLOHLURGD,WDLSX%LQDFLRQDO
x $PLOFDU*XHUUHLUR±'LUHWRUGH(VWXGRV(FRQ{PLFRV(QHUJpWLFRVH$PELHQWDLVGD(3(
x /XL]3LQJXHOOL5RVD±'LUHWRU*HUDOGD&233(8)5-
x &HOVR9DLQHU0DQ]DWWR±&KHIH*HUDOGD(PEUDSD0HLR$PELHQWHH
x 1HOWRQ0LJXHO)ULHGULFK'LUHWRUGH&RRUGHQDomRH0HLR$PELHQWH±,WDLSX

10ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO
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(PDWHQGLPHQWRDR5HTXHULPHQWRQGH&00&GHDXWRULDGR6HQDGRU6pUJLR6RX]DGHVWLQDGDD
DSUHVHQWDUDVDo}HVDWXDLVHIXWXUDVVREUH DJHVWmRGDViJXDVQR%UDVLOH DVLQLFLDWLYDVSHUDQWHRXWURV
SDtVHV

3$57,&,3$17(6

x 9LFHQWH$QGUHX*XLOOR'LUHWRU3UHVLGHQWHGD$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV±$1$H
x /XL]$OEHUWRGH0HQGRQoD6DEDQD\&KHIHGH$VVXQWRV(VWUDWpJLFRVH5HODo}HV,QVWLWXFLRQDLVH
x (VWHYmR &DPSHOR0 HOR0RXUD'L UHWRUG R'HS DUWDPHQWRG H$JUL FXOWXUDHPÈJX DVGD 8QLmR
UHSUHVHQWDQGRR0LQLVWpULRGD3HVFDH$TLFXOWXUD

ITEM Nº 01
REQUERIMENTO Nº 13, DE 2011-CMMC

5HTXHLURQR VWHUP RV UHJLPHQWDLVD LQ GLFDomRGR V6HQDGR UHV-RUJH 9LDQDH  9DQHVVD*UD]]LRWLQ HGR V
'HSXWDGRV$ OIUHGR6LUNLV 0iUFLR 0D FrGR$UQDOG R-D UGLPH$ QWRQLR &DUORV7KDP HS DUDSD UWLFLSDUHP
FRPRUHSUHVHQWDQWH VG HVWD&RPL VVmR0LVWD GH 0XGDQoDV&OL PiWLFDV GR&RQ JUHVVR1DFLR QDO GD 
&RQIHUrQFLD GDV3D UWHV &23 QD &RQYHQomR4XDGURG DV 1Do}HV8QLG DVVRE UH0X GDQoDGR &OLPD
81)&&& HGD&RQIH UrQFLDGDVSDUWHVQR3URWRFRORGH4XL RWR &03 TXHRFRUUH UmRHP'X UEDQ
FLGDGHGDÈIULFDGR6XOQDSURYtQFLDGH.ZD]XOX1DWDOHQWUHRVGLDVGHQRYHPEURHGHGH]HPEURGR
FRUUHQWHDQR
Autoria6HQDGRU6pUJLR6RX]D
Resultado$SURYDGR

ITEM Nº 02
REQUERIMENTO Nº 14, DE 2011-CMMC
5HTXHLURDUHDOL]DomRGH DXGLrQFLDS~EOLFDG HVWD &RPLVVmRQD&LGDGHGH3 DVVR)X QGR±56DILPGH 
GLVFXWLUDSD UWLFLSDomRGD SURGXomRHR FRQVXPRGH ELRGLHVHOQDPDWUL]HQ HUJpWLFDQDFLRQDOFRPRIRUP D
GHGL PLQXLUPRV DH PLVVmRGH FDUERQ RQD DWPR VIHUD UHGX]LQGRR VHIHLWR V QR FOLPD3R VWHULRUPHQWH j
DXGLrQFLDS~EOLFDVHUiUHDOL]DGDYLVLWDWpFQLFDjLQG~VWULD%6%LRVHD(PEUDSDGH3DVVR)XQGR
Autoria'HSXWDGR/XL]1Rp
Resultado$SURYDGR

ITEM Nº 03
REQUERIMENTO Nº 15, DE 2011-CMMC
1RVWHUPRVUHJLPHQWDLVUHTXHLURD 9([DRXYLGRR3OHQi ULRGHVWD&RPLVVmRVHMDUHDOL ]DGD$XGLrQFLD
3~EOLFD 5HJLRQDOHP$UDFDM XQR(VWDGRGH6H UJLSHSD UDWUDWDUGRWH PD$V&R QVHTXrQFLDVGD V
0XGDQoDV&OLPiWLFDVQRV%LRPDV%UDVLOHLURV0DWD$WOkQWLFD&DDWLQJD&HUUDGRH$PD]{QLD
Autoria'HSXWDGR0iUFLR0DFrGRH6HQDGRU6pUJLR6RX]D
Resultado$SURYDGR
ITEM Nº 04
REQUERIMENTO Nº 16, DE 2011-CMMC
5HTXHLURQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVD UHDOL]DomRGH $XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDOQDFL GDGHGH6mR3D XOR
GHVWLQDGDDDYDOLDUHGHEDWHUDSROtWLFDVHWRULDOQDiUHDGDVFLGDGHVHFHQWURVXUEDQRVGHDFRUGRFRPRV
REMHWLYRVGD3ROtWLFD1DFLRQDOVREUH0XGDQoDVGR&OLPD
Autoria'HSXWDGR$QWRQLR&DUORV0HQGHV7KDPHH6HQDGRU6pUJLR6RX]D
Resultado$SURYDGR


11ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA
(PDWHQGLPHQWRDR3ODQ RGH7UDEDOKRGD&RPLVVmRGHVWLQDGDDDSUHVHQWDUDVDWLYLGDGHVTXHUHGX]HP
DVHPLVV}HVGHGHVPDWDPHQWRHGHJUDGDomRIORUHVWDO±5(''HSDJDPHQWRSRUVHUYLoRVDPELHQWDLV

3$57,&,3$17(6


683
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684
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de 2011

x 2VYDOGR6WHOO D± 'L UHWRU GR3URJ UDPDGH 0XG DQoDV &OLPiWLFDVG R,3$0 ,QVWLWXWR GH3HVTXL VD
$PELHQWDOGD$PD]{QLD
x *XVWDYR 7RVHOOR3LQKHL UR &RRUGHQ DGRUS DUD,Q VWLWXLo}HV )LQDQFHLUDV,QWHUQ DFLRQDLVGR 71&7 KH
1DWXUH&RQVHUYDQF\H
x 3DXOR' ÈYLOD)HUUHL UD  'LUHWRU([H FXWLYRGR ,'(6$,QVWLWXWR GH'HVHQYR OYLPHQWR(FR Q{PLFRH
6RFLRDPELHQWDOGH*RLiV


12ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA

$XGLrQFLD3~EOLFD5HJLRQDOGD&00&HP6mR3DXORSDUDWUDWDUGDVFDXVDVHFRQVHTXrQFLDVGDPXGDQoD
GRFOLPDUHODFLRQDGRVjVJUDQGHVFLGDGHV

3$57,&,3$17(6

x 6pUJLR6RX]D±6HQDGRU3UHVLGHQWHGD&00&
x 0iUFLR0DFrGR±'HSXWDGR5HODWRUGD&00&
x -RVLOHQH%DQ]LQQL)HUUL'LUHWRULDGH$YDOLDomRH,PSDFWR$PELHQWDO±&(7(6%H
x 2VZDOGR/XFRQ$VVHVVRULDGH0XGDQoDV&OLPiWLFDV


13ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICA

$XGLrQFLDS~EOLFDGHVWLQDGDDGHEDWHUDLQWHQVLILFDomRGRVGHVDVWUHVQDWXUDLVGHIHVDFLYLOHiUHDVGHULVFR
JHROyJLFRHPDWHQGLPHQWRDR3ODQRGH7UDEDOKRGD&RPLVVmR

3$57,&,3$17(6

x &DVLOGR0DOGDQHU±6HQDGRU5HODWRUGD&RPLVVmR7HPSRUiULDGH'HIHVD&LYLOGR6HQDGR)HGHUDO
x *ODXEHU% UDJD± 'HSXWD GR 5HODWRUG D&RPLVVm R (VSHFLDO GH 0HGLGDV3 UHYHQWLYDVGL DQWHG H
&DWiVWURIHVGD&kPDUD)HGHUDOH
x $GULDQR6DQW KLDJRGH 2OL YHLUD &RRUGHQDGRUGR  'HSDUWDPHQWRGH 0X GDQoDV &OLPiWLFDV GR
0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH

ITEM ÚNICO
REQUERIMENTO Nº 17, DE 2011-CMMC

5HTXHU QRVWHUPR VUHJL PHQWDLV DUHDOL]DomR GHDXGLr QFLDS ~EOLFDQRk PELWRGD &RPLVVmR0L VWD
3HUPDQHQWH 6REUH0X GDQoDV&OLP iWLFDV±&00 &SDUD GHEDWHUD VFD XVDVHFR QVHTrQFLDVGR 
YD]DPHQWRGHSHWUyOHRQR&DPSRGR)UDGHQD%DFLDGH&DPSRVRSHUDGRSHODHPSUHVDQRUWHDPHULFDQD
&KHYURQ$UHXQLmRFRQWDUiDWtWXORGHVXJHVWmRFRPDSDUWLFLSDomRGRVVHJXLQWHVFRQYLGDGRV
5HSUHVHQWDQWHGD3HWUREUiV
5HSUHVHQWDQWHGD(PSUHVD&KHYURQH
5HSUHVHQWDQWHGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGR0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV±,%$0$
Autoria:6HQDGRU6pUJLR6RX]DH'HSXWDGR$OIUHGR6LUNLV
Resultado:$SURYDGR

14ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011
AUDIÊNCIA PÚBLICA
$XGLrQFLD3 ~EOLFD5H JLRQDOGD&00 &HP$UD FDMXSDUDGHE DWHUD VFR QVHTXrQFLDVG DVPX GDQoDV
FOLPiWLFDVQRVELRPDVEUDVLOHLURV0DWD$WOkQWLFD&DDWLQJD&HUUDGRH$PD]{QLD

3$57,&,3$17(6

x 6pUJLR6RX]D±6HQDGRU3UHVLGHQWHGD&00&

NOVEMBRO
Dezembro de2011
2011

ANAIS
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO DO
SENADO
FEDERAL
- SUPLEMENTO

Sexta-feira 2

x 0iUFLR0DFrGR±'HSXWDGR5HODWRUGD&00&.DUHQ6XDVVXQD'LUHWRULDGR'HSDUWDPHQWRGH
0XGDQoDV&OLPiWLFDVGR0LQLVWpULRGR0HLR$PELHQWH
x )UDQFLVFR&DPSHOOR'LUHWRUGR'HSDUWDPHQWRGH&RPEDWHj'HVHUWLILFDomRGR0LQLVWpULRGR0HLR
$PELHQWHH
x )HUQDQGR$QWRQLR0DFHQDGD6LOYD3HVTXLVDGRUGD(0%5$3$&HUUDGR
15ª REUNIÃO REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2011 CONJUNTA COM A
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
$XGLrQFLDS~ EOLFDFRPRREMHWLYRGHG HEDWHUR V GDQRVDP ELHQWDLVFD XVDGRVSHORYD]DP HQWRGHyOHR 
SURYHQLHQWHGRQRWLFLDGRDFLGHQWHRFRUULGRQDSODWDIRUPD6HGFRXWLOL]DGDSH OD&KHYURQORFDOL]DGDQR
FDPSRGH)UDGHQD%DFLDGH&DPSRVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

3$57,&,3$17(6

x 6tOYLR-DEORQVNL$VVHVVRUGH'LUHWRULDH(GVRQ0RQWH]&RRUGHQDGRU$GMXQWRGH0HLR$PELHQWHGD
$JrQFLD1DFLRQDOGR3HWUyOHR*iV1DWXUDOH%LRFRPEXVWtYHLV $13 
x &XUW 7UHQQHSRKO3UHVL GHQWHGR ,QVWLW XWR%UD VLOHLURGR0 HLR$ PELHQWH HG RV 5HFXUVRV1DWX UDLV
5HQRYiYHLV ,%$0$ 
x 0iULR-RVp*XLVL6XESURFXUDGRU*HUDOGD5HS~EOLFDGR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO 03) H
x /XLV$OEHUWR3LPHQWD%RUJHV%DVWRV6XSHUYLVRUGH0HLR$PELHQWHGD&+(9521%UDVLO

TOTAL DE REUNIÕES: 08
([WUDRUGLQiULD$XGLrQFLD3~EOLFD
&RQMXQWD±$XGLrQFLD3~EOLFD
MATÉRIAS APRECIADAS: 05
5HTXHULPHQWR&00&

TOTAL GERAL DE REUNIÕES DAS COMISSÕES: 99
TOTAL GERAL DE REUNIÕES DAS SUBCOMISSÕES: 06
TOTAL GERAL DE MATÉRIAS APRECIADAS: 153
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS
Nome
REFORMA
POLÍTICA ATS
24/2011
DEFESA CIVIL
RQS 171/2011
REFORMA DO
CÓDIGO PENAL
(JURISTAS)
RQS 756/2011

Reuniões

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Proposições

Doc.
Recebidos
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS EXTERNAS
Nome
SEGURANÇA
PÚBLICA
RQS 455/2011

Reuniões


Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI
Nome
TRÁFICO DE PESSOAS
RQS 226/2011
ECAD
RQS 547/2011

Proposições

Req.
Apresentados

Req.
Apreciados

Doc.
Recebidos
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI
Nome
VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER NO BRASIL
RQN 4/2011

Reuniões
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

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

Rio de Janeiro
Bloco-PP - Francisco Dornelles*
Bloco-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-DEM - Clovis Fecury** (S)
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2007/2015

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

**: Período 2011/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5)

Leitura: 16/03/2011
Instalação: 27/04/2011
Prazo final: 06/09/2011
Prazo prorrogado: 15/04/2012

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lídice da Mata (PSB-BA)
Angela Portela (PT-RR)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(2,4,6)

(2,7,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(10)

(2)

(2)

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

1. Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

VAGO

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(8)

(13)

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

(1)

1.

PTB
VAGO

(3,11)

Notas:
*. Em 12.8.2011, foi lido o Requerimento nº 995, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 180 dias, a partir de 7.9.2011.
1. Em 5.4.2011, a Senadora Marinor Brito é designada membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 114/2001 SF/GSMB).
2. Em 13.4.2011, as Senadoras Vanessa Grazziotin, Ângela Portela e Marta Suplicy são designadas membros titulares; e a Senadora Lídice da Mata e o
Senador Cristovam Buarque, membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 50/2011 - GLDBAG).
3. Em 13.4.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PTB (Ofícios nºs 80/2011/GLPTB e
159/2011/GSMB).
4. Em 19.04.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (Of. nº 053/2011 - GLDBAG).
5. Em 27.04.2011, foi lido o Of. 15/11 - SSCEPI, comunicando a eleição da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Randolfe Rodrigues,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, bem como designada Relatora a Senadora Marinor Brito.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6. Em 04.05.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
7. Em 04.05.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Lídice da Mata (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
8. Em 07.06.2011, a Liderança do PMDB solicita, a pedido, a exclusão do Senador Waldemir Moka da Comissão (OF. GLPMDB nº 182/2011).
9. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
11. Em 26.09.2011, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011 - GRSS).
12. Vago, em 26.09.2011, em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011-GRSS).
13. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

Secretário(a): José Augusto Panisset Santana
Telefone(s): 33033492
Fax: 33031176
E-mail: panisset@senado.gov.br

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

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

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lindbergh Farias (PT-RJ)
VAGO

1. Pedro Taques (PDT-MT)

(6)

2. Lídice da Mata (PSB-BA)

(6,13)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(11)

(6)
(14)

(6)

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

(1,2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PV )
Vital do Rêgo (PMDB-PB)
Ciro Nogueira (PP-PI)

1. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(3)

2. VAGO

(3)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

(3,15)

(3,17)

(3,16)

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

(5)

1. VAGO

(7,8)

(10,12)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(4)

1. Gim Argello (DF)

(4)

Notas:
1. Vaga cedida temporariamente ao PSOL (OF. Nº 67/2011-GLDBAG).
2. Em 01.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do PSOL (Of. nº 273/11-GSMB) em vaga cedida temporariamente pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 67/11-GLDBAG).
3. Em 02.06.2011, são designados os Senadores Vital do Rêgo, Ciro Nogueira e Sérgio Petecão membros titulares e os Senadores João Alberto Souza e
Geovani Borges membros suplentes do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº 166/2011-GLPMDB).
4. Em 02.06.2011, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argello são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão
(Of. nº 88/2011-GLPTB).
5. Em 02.06.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 41/2011-GLDEM).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6. Em 15.06.2011, são designados os Senadores Lindbergh Farias, Lídice da Mata e Eduardo Suplicy membros titulares e o Senador Pedro Taques membro
suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 074/2011-GLDBAG).
7. Em 20.06.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
134/11-GLPSDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. Em 28.06.2011, foi lido o Of. 019/11-SSCEPI, que comunica a instalação da CPI e a eleição do Senador Randolfe Rodrigues para Presidente e do
Senador Ciro Nogueira para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Lindberg Farias para Relator.
10. Em 06.07.2011, o Senador Aloysio Nunes é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
150/11-GLPSDB).
11. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
12. Em 14.09.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira deixa de integrar a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) (Of. nº
168/11-GLPSDB).
13. Vago em virtude da indicação da Senadora Lídice da Mata para vaga de suplente na Comissão (OF nº 119/2011-GLDBAG).
14. Em 29.09.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro suplente da Comissão (OF nº 119/2011-GLDBAG).
15. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
16. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
17. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.

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

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de noventa dias, projeto de resolução para reforma do Regimento Interno
do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, da Mesa do Senado Federal, aditado
pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Aprovação do Requerimento: 05/03/2008
Aprovação do Requerimento de Aditamento: 10/12/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010
Prazo prorrogado: 22/12/2010

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

(3)

(1)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

(1)

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

(2)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Membro da Comissão Diretora
Notas:
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.
1. Em 23.03.2011, os Senadores José Pimentel e Antonio Carlos Valadares foram designados membros do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.
nº 038/2011 - GLDBAG).
2. Em 31.03.2011, os Senadores Vital do Rêgo e Ricardo Ferraço foram designados membros do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na
Comissão (Of. nº 097/2011 - GLPMDB).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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

2) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - SITUAÇÃO DOS CIDADÃOS
HAITIANOS NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.
Finalidade: Averiguar, "in loco", no prazo de quinze dias, a situação de cidadãos haitianos que se encontram
no Acre e demais estados da Amazônia brasileira, visando medidas a serem tomadas para sua proteção e
regularização migratória.
(Requerimento nº 153, de 2011, do Senador Jorge Viana e outros Senadores)
Número de membros: 5
Aprovação do Requerimento: 03/03/2011

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Anibal Diniz (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(6)

(1)
(2)

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

(4,7)

(3,5,8)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

Notas:
1. Em 14.03.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
2. Em 14.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
3. Em 16.03.2011, o Senador Gilvam Borges é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
4. Em 16.03.2011, o Senador Sérgio Petecão é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
5. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
7. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
8. Em 29.11.2011, vago em virtude de o Senador Gilvam Borges ter deixado o mandato.

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

3) ALTERAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
Finalidade: Propor, no prazo de noventa dias, alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e construir
proposta de constituição de uma força nacional de defesa; atuando especialmente em estados onde ocorreram
tragédias de grandes proporções como Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro.
(Requerimento nº 171, de 2011, do Senador Jorge Viana e outros Senadores)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
RELATOR: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC) (7)

(7)

Aprovação do Requerimento: 17/03/2011
Instalação: 04/05/2011
Prazo final: 14/08/2011
Prazo prorrogado: 22/12/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (8)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4)

Senador Delcídio do Amaral (PT)
Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

(4)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB)

(4)

Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(4)

(4,5)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT)

(4)

(4)

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

(3)

(3)

1. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)
2. Senador Luiz Henrique (PMDB)

Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(3)

3. Senador Benedito de Lira (PP)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

(3)

4.

(3)
(3)

(6)

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

(1)

1. Senador Cyro Miranda (PSDB)

(1)

2.

PTB
Senador Fernando Collor

(2)

1. Senador Armando Monteiro

(2)

Notas:
*. Em 9.8.2011, foi lido e aprovado o Requerimento nº 957, de 2011, que prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão até o final da presente sessão
legislativa.
1. Em 1º.04.2011, os Senadores Paulo Bauer e Cyro Miranda são designados membros titular e suplente, respectivamente, do Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM) na Comissão. (Of. 74/2011 - GLPSDB)
2. Em 06.04.2011, os Senadores Fernando Collor e Armando Monteiro são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão.
(Of. 77/2011 - GLPTB)
3. Em 07.04.2011, os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Vital do Rêgo e Valdir Raupp são designados membros titulares do Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão; e os Senadores Ricardo Ferraço e Luiz Henrique, membros suplentes. (Of. 105/2011-GLPMDB)
4. Em 20.04.2011, os Senadores Jorge Viana, Delcídio do Amaral, Lindbergh Farias e Inácio Arruda são designados membros titulares do Bloco de Apoio
ao Governo na Comissão; e os Senadores Ana Rita, Blairo Maggi, Lídice da Mata e Acir Gurgacz, membros suplentes. (Of. 54/2011-GLDBAG)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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5. Em 04.05.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ana Rita. (Of. 59/2011-GLDBAG)
6. Em 04.05.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 140/2011).
7. Em 04.05.2011, foi lido o Of. 015/11-SSCEPI, que comunica a instalação da Comissão Temporária e a eleição do Senador Jorge Viana para Presidente e
do Senador Inácio Arruda para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Casildo Maldaner para Relator.
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

4) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - VISITA "IN LOCO"
À ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A (ELETRONUCLEAR)
Finalidade: Realizar visita, "in loco", à Eletrobrás Termonuclear S.A. (ELETRONUCLEAR), em
específico, a Usina Nuclear de Angra I, Angra II e demais instalações do complexo.
(Requerimento nº 237, de 2011, do Senador Lindbergh Farias e outros Senadores)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Aprovação do Requerimento: 22/03/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (10)
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(3)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

(4)

2. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(7)

(2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PV )
Senador Lobão Filho (PMDB)

1.

(1)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

(6,9)

2.

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

(8)

1. Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

(5)

Notas:
1. Em 29.03.2011, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº 096/2011 GLPMDB).
2. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 GLDBAG).
3. Em 29.03.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
4. Em 29.03.2011, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
5. Em 29.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
6. Em 29.03.2011, o Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) cedeu a segunda vaga de titular na Comissão ao PRB (Of. nº 096/2011 - GLPMDB)
7. Em 29.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
8. Em 29.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
9. Em 30.03.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) ao Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 41/2011 - GLDBAG).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - AÇÕES DA
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Acompanhar e analisar, no prazo de doze meses, as ações da Política Nacional de Segurança
Pública, especialmente os projetos e programas financiados com recursos do PAC 2.
(Requerimento nº 455, de 2011, do Senador Eduardo Braga e outros Senadores)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (5)

(5)

Aprovação do Requerimento: 25/05/2011
Instalação: 05/07/2011
Prazo final: 22/12/2011

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

(6)

(3)
(3)

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

(1)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

Senador Jayme Campos (DEM)

(4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

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

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

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

6) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - CONFLITO AGRÁRIO
NA DIVISA DOS ESTADOS DO ACRE, AMAZONAS E RONDÔNIA
Finalidade: Visitar as regiões de conflito agrário na divisa dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia,
onde ocorreu o assassinato de Adelino Ramos e, ainda, no município de Nova Ipixuna, no Sudeste do Pará,
local do assassinato do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e sua esposa, Maria do Espírito
Santo Silva, e Eremilton Pereira dos Santos.
(Requerimento nº 609, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores)
Número de membros: 3
Aprovação do Requerimento: 31/05/2011

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(4)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PV )
Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Pedro Taques (PDT)

(1,2)

Notas:
1. Em 02.06.2011, o DEM cede a sua vaga na Comissão ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 045/11-GLDEM).
2. Em 07.06.2011, o Senador Pedro Taques é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em vaga cedida pelo Bloco
Parlamentar Minoria (OF. nº 71/2011 - GLBAG).
3. Em 07.06.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 69/2011 - GLBAG).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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REFORMA POLÍTICA - 2011
Finalidade: Elaborar, no prazo de quarenta e cinco dias, anteprojeto de Reforma Política.
(Atos do Presidente do Senado Federal nºs 24 e 28, de 2011)
Número de membros: 15 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Designação: 10/02/2011
Instalação: 22/02/2011

TITULARES

SUPLENTES

Senador Francisco Dornelles (PP)

1. Senador Humberto Costa (PT)

VAGO

2. Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(1)

Senador Fernando Collor (PTB)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Aécio Neves (PSDB)

4. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

5. Senadora Ana Amélia (PP)

Senador Luiz Henrique (PMDB)

6. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Wellington Dias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Pedro Taques (PDT)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)
Senadora Ana Rita (PT)
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)
Senadora Lúcia Vânia (PSDB)
Notas:
*. Em 31.10.2011, foi lido o Of. nº 031/11-SSCEPI, comunicando a instalação da Comissão em 22.02.2011.
1. Vago em virtude do falecimento do Senador Itamar Franco, ocorrido em 02.07.2011.

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 61 33034638
E-mail: sscepi@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de cento e oitenta dias, anteprojeto de Código Penal.
(Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques, aditado
pelo Requerimento nº 1.034, de 2011, do Senador José Sarney)
Número de membros: 17
PRESIDENTE: Gilson Dipp (1)
RELATOR: Luiz Carlos Gonçalves
Aprovação do Requerimento: 10/08/2011
Designação: 21/09/2011
Instalação: 18/10/2011

MEMBROS
Gilson Dipp
Maria Tereza Moura
Antonio Nabor Areias Bulhões
Emanuel Messias Oliveira Cacho
Gamil Föppel El Hireche
José Muiños Piñeiro Filho
Juliana Garcia Belloque
Luiza Nagib Eluf
Luiz Carlos Gonçalves
Luiz Flávio Gomes
Marcelo André de Azevedo
Marcelo Leal Lima Oliveira
Marcelo Leonardo
René Ariel Dotti
Técio Lins e Silva
Tiago Ivo Odon
Marco Antonio Marques da Silva
Notas:
*. Em 23.08.2011, foi aprovado o Requerimento nº 1.034/2011, alterando o número de membros da Comissão de sete para quinze.
**. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação dos membros para comporem a Comissão de Juristas.
***. Acrescida de uma vaga destinada a Consultor Legislativo do Senado, nos termos do Requerimento nº 756, de 2011, aprovado. Designado em
22.09.2011.
****. Em 31.10.2011, foi lido o Of. nº 032/11-SSCEPI, comunicando a instalação da Comissão em 18.10.2011, bem como a designação, como Relator, do
Dr. Luiz Carlos Gonçalves, Procurador Regional do Estado de São Paulo.
*****. Acrescida de uma vaga, conforme proposta da Presidência do Senado, aprovada na sessão de 20.10.2011, a ser ocupada pelo Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
1. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação do Ministro Gilson Dipp como presidente da Comissão.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (14)
Delcídio do Amaral (PT)

1. Zeze Perrella (PDT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Angela Portela (PT)

José Pimentel (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

(10,11)

(11,15)

Humberto Costa (PT)

4. Wellington Dias (PT)

Lindbergh Farias (PT)

5. Jorge Viana (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

6. Cristovam Buarque (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

7. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

8. Inácio Arruda (PC DO B)

(9)

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

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

2. Sérgio Souza (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

4. Ana Amélia (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

5. Waldemir Moka (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

6. VAGO

Lobão Filho (PMDB)

7. Benedito de Lira (PP)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ciro Nogueira (PP)

Ivo Cassol (PP)

9. Ricardo Ferraço (PMDB)

(12,13,19,20)

(18,23)

(4,8,17)

(6)

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

(3)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Aécio Neves (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

José Agripino (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

5. Clovis Fecury (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello
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(2)

(5,16)

PR

(21)

Clésio Andrade

1. Blairo Maggi

João Ribeiro

2. Alfredo Nascimento

(7)

(22)

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CAE.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João Vicente Claudino como
membros titulares; e os Senadores Fernando Collor e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAE.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Flexa Ribeiro
como membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PT, designando os Senadores Delcídio Amaral, Eduardo Suplicy, Gleisi
Hoffmann, Humberto Costa, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, João Ribeiro, Acir Gurgacz, Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin como membros
titulares; e os Senadores José Pimentel, Ângela Portela, Marta Suplicy, Wellington Dias, Jorge Viana, Blairo Maggi, Vicentinho Alves, Pedro Taques,
Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros suplentes, para comporem a CAE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 51, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Valdir
Raupp, Roberto Requião, Eunício Oliveira, Luiz Henrique, Lobão Filho, Francisco Dornelles e Ivo Cassol como membros titulares; e os Senadores Vital
do Rêgo, Wilson Santiago, Romero Jucá, Ana Amélia, Waldemir Moka, Gilvam Borges, Benedito de Lira e Ciro Nogueira como membros suplentes, para
comporem a CAE.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando os Senadores José Agripino e Demóstenes Torres como
membros titulares; e o Senador Jayme Campos e a Senadora Kátia Abreu como membros suplentes, para comporem a CAE.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio Amaral e Lobão Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 23.03.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro sumplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 059/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
3. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
059/11-GLPSDB), em substituição ao Senador Aécio Neves.
4. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
5. Em 05.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 06.04.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão (of. nº
103/2011 - GLPMDB).
7. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
8. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
9. Em 26.05.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Pedro Taques (Of nº 66/2011-GLDBAG).
10. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
11. Em 28.06.2011, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, o Senador José Pimentel é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of nº 079/2011-GLDBAG).
12. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
13. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
14. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
15. Em 18.08.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 104/2011 - GLDBAG).
16. Em 05.10.2011, em substituição à Senadora Maria do Carmo Alves, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
17. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 271/2011 - GLPMDB).
18. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
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19. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
20. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
21. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
22. Em 23.11.2011, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro suplente do PR na Comissão, em decorrência de novas indicações do Partido
(Of. Leg. 017/2011 GLPR).
23. Em 28.11.2011, foi lido o Ofício nº 298-2011-GLPMDB, comunicando o remanejamento do Senador Sérgio Souza, da 6ª para a 2ª suplência do Bloco
Parlamentar da Maioria na Comissão.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: terças-feiras, às 10h - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

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

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE)
Instalação: 26/04/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Marta Suplicy (PT)

1. Acir Gurgacz (PDT)

José Pimentel (PT)

2. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Armando Monteiro (PTB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

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

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

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

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

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

(4,7)

Clésio Andrade (PR)

1. Angela Portela (PT)
2. Cristovam Buarque (PDT)

(6)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PV )
Francisco Dornelles (PP)

1. Ciro Nogueira (PP)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

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

(2)

1. Armando Monteiro (PTB)

(1,3)

Notas:
1. Em 12.04.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Cyro Miranda. (Of. nº 67/2011 - CAE).
2. Em 12.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Aécio Neves. (Of. nº 67/2011 - CAE).
3. Em 25.05.2011, o Senador Armando Monteiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves, em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 159/2011-CAE).
4. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 03.10.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Lindbergh Farias (Of. nº 350/2011/CAE).
7. Em 03.10.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 350/2011/CAE).
*. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 174/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 18.5.2011, bem como a eleição dos Senadores Francisco
Dornelles e Cyro Miranda para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.

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

1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.

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

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC)

(4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Paulo Paim (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Angela Portela (PT)

2. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

3. VAGO

Wellington Dias (PT)

4. Ana Rita (PT)

João Durval (PDT)

5. Lindbergh Farias (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

7. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Eunício Oliveira (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Pedro Simon (PMDB)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

(7)

3. Lobão Filho (PMDB)

(3,5)

Casildo Maldaner (PMDB)

4. Eduardo Braga (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

6. Sérgio Petecão (PSD)

Ana Amélia (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

(11)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda (PSDB)

2. Cássio Cunha Lima (PSDB)

(10,12,14)

3. Paulo Bauer (PSDB)

(8,10)

Jayme Campos (DEM)

4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
João Vicente Claudino

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

(1,6)

PR
Vicentinho Alves

(13)

1. Clésio Andrade

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e os
Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAS.
***. Em 17.02.2011 foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cícero Lucena, Lúcia Vânia e Marisa Serrano
como membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAS
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 52, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Gilvam Borges, Jarbas
Vasconcelos, Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço, Eudardo Amorim e Ana Amélia como membros titulares; e os Senadores Vital do Rêgo, Pedro Simon,
Lobão Filho, Eduardo Braga, Roberto Requião, Sergio Petecão e Benedito de Lira como membros suplentes, para comporem a CAS.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 19, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Paulo Paim, Ângela Portela,
Humberto Costa, Wellington Dias, Vicentinho Alves, João Durval, Rodrigo Rollemberg, Vanessa Grazziotin como membros titulares; e os Senadores
Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, João Pedro, Ana Rita Esgário, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, Cristovam Buarque e Lídice da Mata como membros
suplentes, para comporem a CAS.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a
Senadora Maria do Carmo Alves como membro suplente, para comporem a CAS.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 044/2011-GLPTB).
2. Em 23.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges(OF. nº
062/2011 - GLPMDB).
3. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
4. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Jayme Campos e Casildo Maldaner, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
5. Em 16.03.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na comissão. (OF. nº 81/2011 GLPMDB)
6. Em 18.05.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro titular do PTB na comissão. (OF. nº 87/2011 -GLPTB)
7. Em 15.06.2011, o Senador Eunício Oliveira é designado membro suplente na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Vital do Rêgo (OF. nº
194/2011 - GLPMDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
10. Em 26.10.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 184/11 -GLPSDB).
11. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
12. Em 14.11.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 190/11 -GLPSDB).
13. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
14. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Alvaro Dias. (Of. nº 191/2011 - GLPSDB)

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

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

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2,4)

(1)

Instalação: 24/03/2011

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

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Wellington Dias (PT)

2. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Ana Amélia (PP)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

(5)

(3)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Lindbergh Farias Presidente deste colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Marisa Serrano Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Em 07.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em
substituição ao Senador Cyro Miranda (Of. nº 20/2011 - CAS).
4. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
5. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Humberto Costa (PT-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

Instalação: 12/04/2011

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

1. João Durval (PDT)

Ana Rita (PT)

2. Wellington Dias (PT)

(1)

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

1. VAGO

Waldemir Moka (PMDB)

2. Ana Amélia (PP)

(3)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Em 7.4.2011, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg. (Of. nº 20/2011 - CAS).
2. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Humberto Costa e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado para o biênio 2011/2012 (Of. nº 22/2011-CAS).
3. Em 15.06.2011, vago em virtude de o Senador Vital do Rêgo não pertencer mais à CAS (Of. nº 194/2011 - GLPMDB).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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

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

(2)

Instalação: 29/03/2011

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

1. Vicentinho Alves (PR)

Lídice da Mata (PSB)

2. VAGO

(3)

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

1. Eduardo Amorim (PSC)

Ricardo Ferraço (PMDB)

2. Sérgio Petecão (PSD)

(5)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS SOBRE DEPENDENTES
QUÍMICOS DE ÁLCOOL, "CRACK" E OUTROS
Finalidade: Acompanhar, no prazo de noventa dias, Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de
Álcool, "Crack" e Outras Drogas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (1)
RELATORA: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (3)
Aprovação do Requerimento: 16/03/2011
Instalação: 29/03/2011
Prazo prorrogado: 16/12/2011

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

1. Angela Portela (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

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

1. Paulo Davim (PV)

Ana Amélia (PP)

2. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Cícero Lucena (PSDB)

(2)

Notas:
1. Em 31.03.2011, foi lido o Ofício nº 16/2011-PRES/CAS, que comunica a instalação da Subcomissão em 29.03.2011, bem como a eleição dos
Senadores Wellington Dias e Ana Amélia para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
2. Em 18.05.2011, o Senador Cyro Miranda deixou de integrar a Subcomissão em virtude de participar de diversas outras Comissões (OF. nº 40/2011 PRESIDÊNCIA/CAS).
3. Em 28.06.2011, a Senadora Ana Amelia é designada relatora da Subcomissão. (Of. nº 48/2011 - PRESIDENCIA/CASDEP)
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 23.03.2011, foi lido o Ofício nº 10/2011-PRES/CAS, que comunica a criação da Subcomissão mediante a aprovação do Requerimento º
2/2011-CAS, em 16.03.2011.
**. Em 23.03.2011, foi lido o Ofício nº 11/2011-PRES/CAS, que comunica a designação dos membros da Subcomissão.
***. Em 08.06.2011, o Presidente da CAS comunica a prorrogação do prazo inicial por noventa dias, de 26.06 para 7.10.2011 (OF. nº
61/2011-PRES/CAS).
****. Em 31.08.2011, foi lido o Ofício nº 137/2011-PRES/CAS, que comunica a prorrogação do prazo da Subcomissão por setenta dias (16.12.2011).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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

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

(1)
(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (24)
José Pimentel (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Ana Rita (PT)

Pedro Taques (PDT)

3. Anibal Diniz (PT)

Jorge Viana (PT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(7)

(8)

(8)
(8,11)
(25,26)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

5. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

7. Humberto Costa (PT)

(9)

(12)

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

1. Roberto Requião (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(3,17)

Romero Jucá (PMDB)

(5,16)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

(13,16)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)

Renan Calheiros (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)

(2,4,16,21,28)

(15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)

(21)

6. Waldemir Moka (PMDB)

(27)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PSD)

8. Eduardo Amorim (PSC)

(29)

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

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(23)

4. José Agripino (DEM)

(18)

(14)
(19)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

PR
Magno Malta

(10)
(6)

(30)

1. Clésio Andrade

(20,22)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 5, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindberg Farias, José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Vicente Alves, Magno malta, Antonio Carlos Valadares, Inácio Arruda e Marcelo Crivella como membros titulares; e
os Senadores João Pedro, Ana Rita Esgário, Aníbal Diniz, Jorge Viana, Acir Gurgacz, João Ribeiro, Clésio Andrade, Rodrigo Rollemberg e Vanessa
Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CCJ.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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**. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular, para compor a CCJ
(Em 22.02.2011, foi lido o Of. nº 12/2011, da Liderança do DEM, ratificando a informação).
***. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 6, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro suplente, para
compor a CCJ (Em 22.02.2011, foi lido o Of. nº 12/2011, da Liderança do DEM, ratificando a informação).
****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Álvaro Dias
como membros titulares; e os Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CCJ.
*****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como
membros titulares, para comporem a CCJ.
******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Eunicio Oliveira,
Eduardo Braga, Romero Jucá, Vital do Rego, Luiz Henrique, Roberto Requião, Francisco Dornelles e Sérgio Petecão como membros titulares; e os
Senadores Renan Calheiros, Valdir Raupp, Wilson Santiago, Gilvam Borges, Lobão Filho, Waldemir Moka, Benedito de Lira e Eduardo Amorim como
membros suplentes, para comporem a CCJ.
*******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a
Senadora Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCJ.
********. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de
10.02.2011, lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. 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)
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 Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
5. Em 16.02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.Nº 41/2011-GLPMDB)
6. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
7. 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).
8. 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).
9. Em 17.02.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Clésio
Andrade (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
10. Em 17.02.2011, 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).
11. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
12. Em 22.02.2011, o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vanessa
Grazziotin (Of. nº 014/2011 - GLDBAG).
13. Em 23.02.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. nº 063/2011-GLPMDB).
14. O Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011, em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nº
034/2011-GLPSDB).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
19. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).
22. Em 24.05.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Ofício nº 64/2011-GLDBAG).
23. Em 27.05.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Of. nº 125/2011-GLPSDB.
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24. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
25. Em 29.08.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. nº 107/2011-GLDBAG).
26. Em 31.08.2011, o Senador Acir Gurgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Cristovam Buarque (Of. nº 112/2011-GLDBAG).
27. Em 29.09.2011, o Senador Luiz Henrique é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Roberto
Requião (OF. nº 261/2011-GLPMDB).
28. Em 29.09.2011, o Senador Roberto Requião é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Luiz
Henrique (OF. nº 261/2011-GLPMDB).
29. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
30. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.

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

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

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

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

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

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Pedro Taques (PDT-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
RELATOR: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)
Designação: 19/10/2011
Instalação: 19/10/2011

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

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

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

PTB
Armando Monteiro

PSOL
Randolfe Rodrigues
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 26.10.2011, foi lido o Of. 188/2011-CCJ, que fixa a composição, designa os membros e comunica a instalação da Subcomissão em 19.10.2011;
a fixação de sete membros titulares; a designação dos Senadores Pedro Taques e Lindbergh Farias como membros titulares do Bloco de Apoio ao
Governo; a designação do Senador Eduardo Braga como membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV; a designação dos Senadores
Aloysio Nunes Ferreira e Demóstenes Torres como membros titulares do Bloco Parlamentar da Minoria PSDB/DEM; a designação do Senador Armando
Monteiro como membro titular do PTB; a designação do Senador Randolfe Rodrigues como membro titular do PSOL; e a eleição dos Senadores Pedro
Taques e Aloysio Nunes Ferreira para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente, e a designação do Senador Eduardo Braga para
Relator.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3,15,17)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (18)
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Anibal Diniz (PT)

Ana Rita (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Walter Pinheiro (PT)

5. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Lídice da Mata (PSB)

7. Zeze Perrella (PDT)

Inácio Arruda (PC DO B)

8. VAGO

(14,27)

(10)

(19)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

3. Luiz Henrique (PMDB)

(7,13,28)

Garibaldi Alves (PMDB)

(2,22)

4. Waldemir Moka (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

5. Vital do Rêgo (PMDB)

(20)

Pedro Simon (PMDB)

6. Sérgio Petecão (PSD)

Ricardo Ferraço (PMDB)

7. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

8.

Ana Amélia (PP)

9.

(23)

(11)

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

1. Alvaro Dias (PSDB)

(4)

Cássio Cunha Lima (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(16,25)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

(6)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Clovis Fecury (DEM)

(21)

José Agripino (DEM)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(9)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

PR
Magno Malta
João Ribeiro

(12,26)
(26)

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

(24)

1. Clésio Andrade
2. Vicentinho Alves

(8)

(5)

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CE.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Lúcia Vânia, Marisa Serrano e o Senador Paulo
Bauer como membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Cyro Miranda e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CE.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João VIcente Claudino como
membros titulares; e o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 50, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Roberto Requião, Eduardo Amorim, Gilvam
Borges, Garibaldi Alves, João Alberto Souza, Pedro Simon, Ricardo Ferraço, Benedito de Lira e a Senadora Ana Amélia como membros titulares; e os
Senadores Jarbas Vasconcelos, Valdir Raupp, Luiz Henrique, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Sérgio Petecão e Francisco Dornelles como membros
suplentes, para comporem a CE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e
os Senadores Wellington Dias, Ana Rita, Paulo Paim, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Magno Malta, Cristovam Buarque, Lídice da Mata e Inácio Arruda
como membros titulares; e os Senadores Delcídio Amaral, Aníbal Diniz, Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, Clésio Andrade, Vicentinho Alves e Pedro
Taques como membros suplentes, para comporem a CE.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando as Senadoras Maria do Carmo Alves e Kátia Abreu como
membros titulares; e os Senadores Jayme Campos e José Agripino como membros suplentes, para comporem a CE.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 043/2011-GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Roberto Requião e Marisa Serrano, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
5. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
9. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul (expediente lido na sessão de 27.06.2011).
16. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
17. Em 12.07.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 72/2011-CE).
18. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
19. Em 31.08.2011, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 114/2011-GLDBAG).
20. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
21. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
22. Em 18.10.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nº 274/11-GLPMDB).
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23. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
24. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
25. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria. (Of. 192/2011 - GLPSDB)
26. Em 23.11.2011, os Senadores Magno Malta e João Ribeiro são confirmados membros titulares do PR na Comissão, em decorrência das novas
indicações do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).
27. Em 23.11.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann (Of. nº 139/2011-GLDBAG).
28. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: terças-feiras, às 11h - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NO
AMBIENTE ESCOLAR
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 19/2011, da Senadora Gleisi Hoffmann e outras, com a
finalidade de, no prazo de seis meses, realizar um ciclo de diálogos com o objetivo de analisar e debater as
relações no ambiente escolar, e apresentar propostas ao Poder Público, em todos os níveis, para enfrentar
esse problema em busca de uma sociedade educadora.
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes

Notas:
*. Em 17.05.2011, foi lido o Ofício nº 036/2011/CE informando que o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte decidiu, e o Plenário
referendou, a redução do número de cinco membros titulares e cinco suplentes para três membros titulares e três suplentes para a Subcomissão.

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

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

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (3,20)

(3)

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

1. Ana Rita (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

2. Delcídio do Amaral (PT)

(12,16)

(4)

Jorge Viana (PT)

3. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Pedro Taques (PDT)

4. Cristovam Buarque (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)

(17)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Lobão Filho (PMDB)

(21,23)

Eunício Oliveira (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Sérgio Souza (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

(7)

(22,24)

Eduardo Braga (PMDB)

5. Garibaldi Alves (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

6. Eduardo Amorim (PSC)

(13,14,25,26)

(18)

(9)

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

1. Cícero Lucena (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(8,11)

José Agripino (DEM)

3. Clovis Fecury (DEM)

(19,29,30)

(29)

PTB
Gim Argello

1. João Vicente Claudino

(1,27)

PR
Vicentinho Alves

(2)

(28)

1. Blairo Maggi

PSOL
Randolfe Rodrigues

(5)

1. Lindbergh Farias (PT)

(5,6,10)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro suplente, para compor a
CMA.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Marisa Serrano como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CMA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 57, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Vital do Rêgo, Wilson Santiago, Eunício
Oliveira, Romero Jucá, Eduardo Braga, Ivo Cassol e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Lobão Filho, Waldemir Moka,
João Alberto Souza e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CMA.

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

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, João Pedro,
Jorge Viana, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg como membros titulares; a Senadora Ana Rita Esgário e os Senadores Walter
Pinheiro, Vanessa Grazziotin, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CMA.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CMA.
1. Em 22.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB na
Comissão (OF. nº 046/2011 - GLPTB / OF. nº 057/2011-GLPMDB).
2. Em 23.02.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 052/2011 - GLPTB.
3. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Rodrigo Rollemberg e Kátia Abreu, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 18.03.2011, o Senador Delcídio do Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Walter Pinheiro (OF. nº 36/2011 - GLDBAG).
5. Em 1º.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do PSOL e a Senadora Marinor Brito deixa de ocupar a vaga de suplente do
PSOL (Of. SF/GSMB nº 0275/2011).
6. Em 1º.06.2011, o PSOL cede a vaga de suplente ao Partido dos Trabalhadores - PT (Of. SF/GSMB nº 0276/2011).
7. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Romero Jucá (OF. nº 196/2011 - GLPMDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. Em 30.6.2011, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 210/2011 - GLPMDB).
10. Em 05.07.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida, provisoriamente, pelo PSOL (OF. nº
087/2011 - GLDBAG / OF. nº 276/2011-GSMB).
11. Em 06.07.2011, o senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (OF nº 143/11-GLPSDB).
12. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
13. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
14. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
15. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
16. Em 10.08.2011, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 100/2011 - GLDBAG).
17. Em 20.09.2011, o Senador Luiz Henrique é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Vital do Rêgo (OF. nº 255/2011 - GLPMDB).
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
19. Em 05.10.2011, em substituição à Senadora Kátia Abreu, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão(Of nº 059/2011-GLDEM).
20. Em 5.10.2011, o cargo de Vice-Presidente da Comissão fica vago em virtude da saída da Senadora Kátia Abreu do Colegiado, obedecido o disposto
no art. 81, § 2º, do Regimento Interno (OF. nº 59/2011 - GLDEM).
21. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
22. Em 9/11/2011, o Senador Waldemir Moka é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, deixando de ocupar a suplência
(Of. 289/11-GLPMDB)
23. Em 9/11/2011, o Senador Waldemir Moka é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, deixando de ocupar a suplência
(OF. 289/11-GLPMDB)
24. Em 10.11.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. 292/2011 - GLPMDB).
25. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
26. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
27. Em 16.11.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular da Comissão, em substituição ao Senador Paulo Davim (Of. nº 125/2011 GLPTB).
28. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
29. Em 17.11.2011, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Clóvis Fecury, que assume a suplência (Of. 072/2011 -GLDEM).
30. Em 23.11.2011, em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador José Agripino Maia é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão (Of nº 074/2011-GLDEM).

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

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

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

(1,6)

Instalação: 15/03/2011

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

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

VAGO

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4)

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

1. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. VAGO

(7)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Kátia Abreu (PSD)

(3)

PTB
VAGO

1. João Vicente Claudino

(8,9)

Notas:
1. Em 15.03.2011, a Senadora Marisa Serrano e o Senador Paulo Davim foram eleitos presidente e vice-presidente da Subcomissão (Of. nº
02/2011-CMA).
2. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
3. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
4. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 25.08.2011, foi lido o Ofício nº 134/2011/CMA comunicando a eleição, no dia 24 de agosto corrente, dos Senadores Paulo Davim e Rodrigo
Rollembeerg para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
7. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
8. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
9. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 2, de 15.03.2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando
os Senadores Jorge Viana, Vanessa Grazziotin, João Pedro, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Marisa Serrano e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Antonio Carlos Valadares, Cristovam Buarque, Rodrigo Rollemberg, Eduardo Braga, Wilson Santiago, Kátia Abreu e João Vicente Claudino
como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente da Água.

Secretário(a): Leany Barreiro de Sousa Lemos

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

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

(2)

Instalação: 15/03/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Blairo Maggi (PR)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Pedro Taques (PDT)

2. VAGO

Anibal Diniz (PT)

3. Vicentinho Alves (PR)

(1)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

3. Lobão Filho (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

PTB
VAGO

1. João Vicente Claudino

(4)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Walter Pinheiro não pertencer mais à Comissão. (Of. nº 36/2011 - GLDBAG)
2. Em 15.03.2011, os Senadores Blairo Maggi e Cícero Lucena foram eleitos presidente e vice-presidente da Subcomissão (Of. nº 04/2011-CMA).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando em
15.03.2011 os Senadores Blairo Maggi, Pedro Taques, Aníbal Diniz, Vital do Rêgo, Eunício Oliveira, Eduardo Braga, Cícero Lucena, Aloysio Nunes
Ferreira e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Rodrigo Rollemberg, Walter Pinheiro, Vicentino Alves, Valdir Raupp, Waldemir
Moka, Lobão Filho, Flexa Ribeiro, Jayme Campos e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

Secretário(a): Leany Barreiro de Sousa Lemos

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

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

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

1. Jorge Viana (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Pedro Taques (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3.

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

1. Lobão Filho (PMDB)

(2,3,5,6)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Eduardo Braga (PMDB)

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

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

PTB
VAGO

1. João Vicente Claudino

(7)

Notas:
1. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Flexa Ribeiro e Ivo Cassol, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado,
e designou como relator o Senador Delcídio do Amaral (Of. nº 26/2011 - CMA).
2. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
3. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 11.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo Cassol (Of. nº 91/2011-CMA).
6. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol (Of.
nº 656/2011-GSICAS).
7. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 12.4.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Delcídio do Amaral, Ivo Cassol, Valdir Raupp, Flexa Ribeiro e Paulo Davim como membros titulares; e
os Senadores Jorge Viana, Pedro Taques, Lobão Filho, Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira e João Vicente Claudino como membros suplentes, para
comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento das Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Secretário(a): Leany Barreiro de Sousa Lemos
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA
ONU SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 25/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de acompanhar a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (1,11,12)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

(1,4,9)

Instalação: 05/05/2011

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

(3,8)

1. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

2.

(5,7,10)

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

1. VAGO

(2)

PTB
VAGO

(11,12)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 5.5.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores João Pedro e Paulo Davim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, e
designou como relator o Senador Pedro Taques (Of. nº 47/2011 - CMA).
2. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
5. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
7. Em 11.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo Cassol (Of. nº 91/2011-CMA).
8. Em 11.08.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 91/2011-CMA).
9. Em 25.08.2011, foi lido o Ofício nº 134/2011/CMA comunicando a eleição, no dia 24 de agosto corrente, do Senador Cristovam Buarque para
Presidente da Subcomissão.
10. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
11. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
12. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. Em 10.5.2011, foi lido o Ofício nº 47, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando em
05.05.2011 os Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Eduardo Braga, Ivo Cassol, Cícero Lucena e Paulo Davim como membros
titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin, Antonio Carlos Valadares, Jorge Viana, Valdir Raupp, Marisa Serrana e João Vicente Claudino como
membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável - RIO+20.

Secretário(a): Leany Barreiro de Sousa Lemos

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

(3)

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

1. Angela Portela (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Humberto Costa (PT)

Wellington Dias (PT)

4. Anibal Diniz (PT)

Cristovam Buarque (PDT)

5. João Durval (PDT)

Marcelo Crivella (PRB)

6. Lídice da Mata (PSB)

(12)

(14,24)

(15,25,27)

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

1. VAGO

Eduardo Amorim (PSC)
Garibaldi Alves (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)
Sérgio Petecão (PSD)

(8,10,26)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

(2,13)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)
(18)

(20)

Paulo Davim (PV)

4. VAGO

(21)

5. VAGO

(13)

6.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(6,9,17)

VAGO

(5)

1. Cássio Cunha Lima (PSDB)

(7,23)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Clovis Fecury (DEM)

3. José Agripino (DEM)

(19)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
Gim Argello

1.

(1)

2.

(11)

PR
Magno Malta

(22)

1. Vicentinho Alves

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

(4)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular para compor a
CDH.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Marisa Serrano e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CDH.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 54, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Pedro Simon, Jarbas Vasconcellos, Garibaldi
Alves, João Alberto Souza, Sérgio Petecão e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Gilvam Borges, Eunício Oliveira, Ricardo Ferraço,
Wilson Santiago e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CDH.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e
Marta Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam Buarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela
Portela e Gleisi Hoffmann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comporem a CDH.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador José Agripino como membro suplente, para comporem a CDH.
*******. Em 01.03.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CDH.
1. Em 01.03.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 058/2011 - GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Rita, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 17.03.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro suplente do PSOL na Comissão (OF. nº 085/2011 - GSMB)
5. Em 23.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de integrar a Comissão (OF. nº 64/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - GLPSDB).
8. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
9. Em 09.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro titular do PSDB na Comissão (OF. nº 110/2011-GLPSDB).
10. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Gilvam Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
11. Em 11.05.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
12. Em 11.05.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 63/2011-GLBAG).
13. Em 12.05.2011, o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão e é designado como membro
titular (Of. nº 156/2011 - GLPMDB)
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
17. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
19. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
20. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
21. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
22. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
23. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Of. nº 194/2011 GLPSDB)
24. Em 22.11.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 138/2011-GLDBAG).
25. Em 23.11.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
140/2011-GLDBAG).
26. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.
27. Em 29.11.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Vanessa Grazziotin (Of. nº 142/2011-GLDBAG).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: terças-feiras, às 12h - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Angela Portela (PT-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
Instalação: 12/04/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Angela Portela (PT)

1. Marta Suplicy (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Ana Rita (PT)

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

1. Eunício Oliveira (PMDB)

(3)

2.

(1)

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

1.

(1)

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 02.05.2011, foi lido o Of. 150/2011-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 12.04.2011; a designação das Senadoras Ângela
Portela e Lídice da Mata como membros titulares e das Senadoras Marta Suplicy e Ana Rita como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na
Subcomissão; a designação dos Senadores Sérgio Petecão e João Alberto Souza como membros titulares e do Senador Eunício Oliveira como membro
suplente do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Subcomissão; e a eleição das Senadoras Ângela Portela e Lídice da Mata, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, da Subcomissão.

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

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

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 25/2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em defesa da criança, do adolescente, da juventude
e do idoso.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marinor Brito (PSOL-PA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(1)

Instalação: 19/05/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Marinor Brito (PSOL)

1. Ana Rita (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

2. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. VAGO

(4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Cyro Miranda (PSDB)

(3)

Notas:
1. Em 19.05.2011, a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Marinor Brito e o Senador Marcelo Crivella, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (OF. Nº 269/11-CDH).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
4. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 30.05.2011, foi lido o Ofício nº 269/11-CDH designando a Senadora Marinor Brito e o Senador Marcelo Crivella como titulares e as Senadoras
Ana Rita e Lídice da Mata como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Eduardo Amorim e Paulo Davim como titulares e os Senadores
Garibaldi Alves e Wilson Santiago como suplentes do Bloco Parlamentar PMDB-PP-PSC-PMN-PV; e o Senador Ataídes Oliveira como titular e o
Senador Cyro Miranda como suplente do Bloco da Minoria, para comporem a Subcomissão.

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

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

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E REDUÇÃO DA
POBREZA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 3/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de, no
prazo de 6 meses, identificar, analisar e debater propostas legislativas que tratam dos temas da pobreza, da
exclusão social e da questão de acesso e do exercício de direitos humanos fundamentais das populações
menos favorecidas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(1)

Instalação: 18/05/2011

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

1. Angela Portela (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

(2)

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

1. Eduardo Amorim (PSC)

(4)

Paulo Davim (PV)

2. Ricardo Ferraço (PMDB)

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

1. Cristovam Buarque (PDT)

Notas:
1. Em 18.05.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Wellington Dias e Sérgio Petecão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
*. Em 30.05.2011, foi lido o Ofício nº 268/2011/CDH designando a Senadora Ana Rita e o Senador Wellington Dias como titulares e as Senadoras
Ângela Portela e Gleisi Hoffmann como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo, os Senadores Sérgio Petecão e Paulo Davim como titulares e os
Senadores Eduardo Amorim e Ricardo Ferraço como suplentes do Bloco Parlamentar PMDB-PP-PSC-PMN-PV, e o Senador Cyro Miranda como titular e
o Senador Cristovam Buarque como suplente do Bloco da Minoria, para comporem a Subcomissão.

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

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

6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 80/2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de desenvolver ações de combate às formas contemporâneas de escravidão.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Aprovação do Requerimento: 02/06/2011

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

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

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (8)
Anibal Diniz (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Jorge Viana (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)
Sérgio Souza (PMDB)

3. Lindbergh Farias (PT)

(5,7)

(4)

4. Marcelo Crivella (PRB)

(6,9,10)

Cristovam Buarque (PDT)

5. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PV )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Ana Amélia (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. Roberto Requião (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

5. Ricardo Ferraço (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

6. Eduardo Amorim (PSC)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

(3)

José Agripino (DEM)

3. Clovis Fecury (DEM)

(11)

PTB
Fernando Collor

1. Mozarildo Cavalcanti

Gim Argello

2. Inácio Arruda (PC DO B)

PR
Blairo Maggi

(1)

(12)

1. Clésio Andrade

PSOL
Randolfe Rodrigues

1.

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular para compor a
CRE.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Aécio Neves e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CRE.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 32, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular, para compor a
CRE.
*****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e o Senador
Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CRE.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CRE.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 59, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Jarbas
Vasconcelos, Luiz Henrique, Valdir Raupp, Vital do Rego, Pedro Simon e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Lobão Filho,
Romero Jucá, Ana Amélia, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CRE.
********. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz,
Eduardo Suplicy, Gleisi Hoffmann, João Pedro, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros titulares; e os Senadores
Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Marcelo Crivella, Clésio Andrade, Acir Gurgacz e Rodrigo Rollemberg como membros suplentes, para
comporem a CRE.
1. Em 22.02.2011, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB ao
Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 034/2011 - GLPTB / OF. nº 021/2011 - GLBAG).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Cristovam Buarque, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, o Senador Paulo Bauer é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 057/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
4. Em 13.04.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em substituição ao Senador Walter Pinheiro. (Of. nº 051/2011
- GLDBAG)
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
7. Em 03.08.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. nº
098/2011 - GLDBAG)
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
9. Em 25.08.2011, o Bloco de Apoio ao Governo cede uma vaga de titular na Comissão ao Bloco Parlamentar da Maioria (Of. nº 106/2011-GLDBAG).
10. Em 29.08.2011, foi lido o Ofício nº 237, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Sérgio Souza como membro
titular para compor a CRE.
11. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.

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

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

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

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

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

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

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

(2)

Instalação: 19/04/2011

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

1. Blairo Maggi (PR)

Lindbergh Farias (PT)

2. Sérgio Souza (PMDB)

(3,5)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

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

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

(1)

Notas:
1. Vaga cedida ao PSOL (Of. nº 27/20110-CRE/PRES)
2. Em 26.05.2011, foi lido o Ofício nº 061/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 19 de abril do ano em curso, dos Senadores Cristovam
Buarque e Francisco Dornelles para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
3. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 16.11.2011, o Senador Sérgio Souza é designado como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. nº 134/2011 - GLDBAG)
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da CRE, informando o aditamento do RRE nº 3/2007 pelo RRE nº 10/2011-CRE, que alterou o
nome deste colegiado e ampliou sua competência para também acompanhar o planejamento e as atividades da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio +20.
***. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, designando os Senadores Cristovam
Buarque, Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Francisco Dornelles e Aloysio Nunes Ferreira como membros titulares; e os Senadores Blairo Maggi,
Gleisi Hoffmann, Marcelo Crivella, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Rio +20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.

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

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

(3)

Instalação: 11/08/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Blairo Maggi (PR)

1. Jorge Viana (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. Marcelo Crivella (PRB)

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

1. Ana Amélia (PP)

Francisco Dornelles (PP)

2. Pedro Simon (PMDB)

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

1. José Agripino (DEM)

(1)

Notas:
1. Em 03.08.2011, o Senador José Agripino é designado como membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira.(Ofício nº 157/2011-CRE/PRES)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 18.08.2011, foi lido o Ofício nº 171/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 11 de agosto do ano em curso, dos Senadores Luiz Henrique
e Marcelo Crivella para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 14.07.2011, foi lido o Ofício nº 155/2011-CRE designando os Senadores Blairo Maggi e Delcídio do Amaral como titulares e os Senadores
Jorge Viana e Marcelo Crivella como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como titulares e
a Senadora Ana Amélia e o Senador Pedro Simon como suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Demóstenes Torres como titular e o
Senador Aloysio Nunes Ferreira como suplente do Bloco Parlamentar da Minoria.

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

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

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 2/2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de acompanhar as ações na Faixa de Fronteira.
Número de membros: 8 titulares e 8 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (4)
Instalação: 01/03/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (7)
Blairo Maggi (PR)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Jorge Viana (PT)

2. Acir Gurgacz (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

4. Sérgio Souza (PMDB)

(5,9)

(3,6,10)

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

1. Lobão Filho (PMDB)

Ana Amélia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(2)

1. VAGO

(1,8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Em 13.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro suplente da Subcomissão, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of.
026/2011 - CRE/PRES)
2. Em 13.04.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular da Subcomissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia. (Of. nº
026/2011 - CRE/PRES)
3. Em 13.04.2011, o Senador João Pedro é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. 026/2011 - CRE/PRES)
4. Em 18.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu o Senador Mozarildo Cavalcanti e a Senadora Ana Amélia, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado (OF. Nº 029/2011-CRE/PRES).
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
7. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
8. Vago em virtude do desligamento do Senador Cyro Miranda da Subcomissão (OF nº 194/2011 - CRE/PRES).
9. Em 28.09.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann (OF. nº 194/2011 - CRE/PRES).
10. Em 16.11.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. nº 135/2011 - GLDBAG)
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Lindbergh Farias (PT)

1. Humberto Costa (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. José Pimentel (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Wellington Dias (PT)

Walter Pinheiro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Acir Gurgacz (PDT)

5. Pedro Taques (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Sérgio Souza (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

3. Roberto Requião (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. VAGO

Eduardo Braga (PMDB)

6. Casildo Maldaner (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

7. Eduardo Amorim (PSC)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ivo Cassol (PP)

(3,4,11)

(10)

(12)

(6,7,13,14)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda (PSDB)

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

(2,5)

Demóstenes Torres (DEM)

(5,8)

4. Jayme Campos (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Armando Monteiro

Mozarildo Cavalcanti

2. João Vicente Claudino

PR
Blairo Maggi

(15)

1. Vicentinho Alves

PSOL
1.
Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e os Senadores
Armando Monteiro e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a CI.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 40, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CI.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CI.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 56, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro Nogueira e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Romero Jucá, Gilvam
Borges, Roberto Requião, João Alberto Souza, Wilson Santiago, Casildo Maldaner, Eduardo Amorim e Ivo Cassol como membros suplentes, para
comporem a CI.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular; e o
Senador Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CI.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindbergh
Farias, Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Blairo Maggi, Acir Gurgacz, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros titulares;
e os Senadores Humberto Costa, José Pimentel, Wellington Dias, Marcelo Crivella, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg e a Senadora
Vanessa Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CI.
1. Em 17.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lúcia Vânia Presidente e o Senador Blairo Maggi Vice-Presidente deste colegiado (OF. nº
003/2011 - CI).
2. Em 23.03.2011, o Senador Mário Couto é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 058/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Paulo Bauer.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
5. Em 01.06.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 124/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Mário Couto, que passa a integrar a Comissão como membro suplente.
6. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
7. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
8. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Of. nº 151/11-GLPSDB).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
10. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
11. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 272/2011 - GLPMDB).
12. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
13. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
14. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
15. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: quintas-feiras, às 9h - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

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

(1)

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

1. Paulo Paim (PT)

(3)

Ana Rita (PT)

2. Zeze Perrella (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

3. José Pimentel (PT)

João Durval (PDT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

5. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(8,12)
(2)

(14)

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

1. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Lobão Filho (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. VAGO

VAGO

4. Eunício Oliveira (PMDB)

(17)

(15)

(4)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. Garibaldi Alves (PMDB)

(9,10,18,20)

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

1. Lúcia Vânia (PSDB)

(6,13,21)

Cícero Lucena (PSDB)

2. VAGO

Maria do Carmo Alves (DEM)

3. José Agripino (DEM)

(7)
(5)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro

PR
Vicentinho Alves

(19)

1. Magno Malta

PSOL
1. Randolfe Rodrigues

(16)

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 28, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves e Cícero Lucena como membros
titulares; e as Senadoras Lúcia Vânia e Marisa Serrano como membros suplentes, para comporem a CDR.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e o
Senador Armando Monteiro como membro suplente, para comporem a CDR.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores José Pimentel, Ana
Rita Esgário, Vanessa Grazziotin, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros titulares; e os Senadores Paulo Paim, João Pedro,
Wellington Dias, Magno Malta e Acir Gurgacz como membros suplentes, para comporem a CDR.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 55, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando a Senadora Ana Amélia e os
Senadores Eduardo Amorim, Vital do Rego, Wilson Santiago, Ciro Nogueira e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Lobão Filho, Jarbas Vasconcelos, Eunício Oliveira, Ivo Cassol e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CDR.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 24.02.2011, o Senador José Pimentel foi substituído pelo Senador Wellington Dias como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, passando a compô-la como suplente em vaga destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
3. Em 24.02.2011, o Senador Wellington Dias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José
Pimentel, que passa a ocupar a vaga de suplente destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
4. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
5. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 10.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves (Of. nº 113/2011-GLPSDB).
7. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
8. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
9. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
10. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
11. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
12. Em 18.08.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 102/2011 - GLDBAG).
13. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
14. Em 29.09.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF nº 120/2011 - GLDBAG).
15. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
16. Em 29.09.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado suplente do PSOL na Comissão (OF nº 481/2011 - GSMB).
17. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
18. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
19. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
20. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
21. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Of. nº 193/2011 - GLPSDB)

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: quartas-feiras, às 14h Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

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

9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(1)

Instalação: 29/03/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Wellington Dias (PT)

1. José Pimentel (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Magno Malta (PR)

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

1. Ciro Nogueira (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 04.04.2011, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente e o Senador Eduardo Amorim Vice-Presidente, deste colegiado
(Of. nº 001/2011 -CDR).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.

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

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

9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo de
acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Vicentinho Alves (PR-TO) (1)
Instalação: 12/04/2011

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

1. Acir Gurgacz (PDT)

Vicentinho Alves (PR)

2. VAGO

(3)

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

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)
2. Lobão Filho (PMDB)

(4,6,7,8)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Lúcia Vânia (PSDB)

(2)

Notas:
1. Em 12.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Vicentinho Alves, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado.
2. Vago em 10.05.2011 em virtude de o Senador Aécio Neves não pertencer mais à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo(Of. nº
113/2011-GLPSDB).
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 18.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (OF. Nº 162/2011-PRES/CDR).
7. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol (Of.
nº 656/2011-GSICAS).
8. Em 22.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (OF. Nº
339/2011-PRES/CDR).

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

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

9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CODESUL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de debater
as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.

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

9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 8/2011, da Senadora Lídice da Mata, com o objetivo de
acompanhar, avaliar e fiscalizar todas as ações empreendidas para a realização da Copa do Mundo de
Futebol em 2014 no Brasil, bem como para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, na cidade do
Rio de Janeiro.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Zeze Perrella (PDT-MG) (1,5,7)
Designação: 14/06/2011
Instalação: 05/07/2011

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

(2,6)

Lídice da Mata (PSB)

1. José Pimentel (PT)
2.

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

1. Eduardo Amorim (PSC)

VAGO

(8)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

VAGO

(4)

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

Notas:
1. Em 06.07.2011, a senadora Lídice da Mata e o senador Ataídes Oliveira foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Subcomissão.
2. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
5. Em 1º.09.2011, vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro.
6. Em 20.09.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. nº 220/2011-PRES/CDR).
7. Em 20.09.2011, o Senador Zeze Perrella foi eleito vice-presidente da Subcomissão (Of. nº 221/2011-Pres/CDR).
8. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
*. Em 14.6.2011, foi lido o Ofício nº 85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

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

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

(2)

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

1. Angela Portela (PT)

Zeze Perrella (PDT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

(8,11,12,17)

Acir Gurgacz (PDT)

3. Walter Pinheiro (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)
Antonio Russo (PR)

4. João Durval (PDT)

(5)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(23,25)

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

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

3. Valdir Raupp (PMDB)

Ana Amélia (PP)

4. Luiz Henrique (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

5. Ciro Nogueira (PP)

(13,14,20,21)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

(18)

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

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(3)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Alvaro Dias (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

3. Clovis Fecury (DEM)

(4,10,15)
(6,19)

PTB
Sérgio Souza (PMDB)

1. Mozarildo Cavalcanti

(1,9)

PR
Clésio Andrade

(24)

(7)

(22)

1. Blairo Maggi

PSOL
1.
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 29, de 2011, da Liderança do PSDB, designando a Senadora Marisa Serrano e o Senador Cyro Miranda como
membros titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CRA.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Casildo Maldaner, Eduardo
Amorim, Ana Amélia, Ivo Cassol e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores Garibardi Alves, Roberto Requião, Valdir Raupp, Luiz
Henrique, Ciro Nogueira e João Alberto Souza como membros suplentes, para comporem a CRA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CRA.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Delcídio Amaral, Gleisi
Hoffmann, João Pedro, Clésio Andrade e Acir Gurgacz como membros titulares; a Senadora Ângela Portela e os Senadores Eduardo Suplicy, Walter
Pinheiro, Blaio Maggi, João Durval e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CRA.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB (OF. nº 047/2011-GLPTB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Acir Gurgacz e Waldemir Moka, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Marisa Serrano.
4. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB),
em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 040/11-GLBAG).
6. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
7. Em 05.04.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. 76/2011 - GLPTB).
8. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
9. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular na Comissão, em vaga cedida pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Of. nº
197/2011 - GLPMDB).
10. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
11. Em 29.06.2011, o Senador Antonio Russo é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 083/2011-GLBAG).
12. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
13. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
14. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
15. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão (Of. nº 152/11-GLPSDB).
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
17. Em 18.08.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 103/2011 - GLDBAG).
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
19. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
20. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
21. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
22. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
23. Em 22.11.2011, vaga cedida ao PR pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 137/2011-GLDBAG).
24. Em 23.11.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro titular do PR na Comissão, em decorrência da revisão da cálculo da
proporcionalidade da participação do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).
25. Em 23.11.2011, o Senador Antonio Russo é designado membro titular em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. Leg. nº
18/2011-GLPR).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: quintas-feiras, às 12h Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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

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

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

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

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA
BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRA nº 8/2011, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
destinada a acompanhar a execução da política agrícola brasileira.

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

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

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Anibal Diniz (PT)

2. Paulo Paim (PT)

Walter Pinheiro (PT)

3. Cristovam Buarque (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

4. Lídice da Mata (PSB)

(10,11)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

(12,14)

(12,14)

5. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

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

1. Sérgio Souza (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Luiz Henrique (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

4. Renan Calheiros (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

6. Benedito de Lira (PP)

(3,5,13)

(7,8,15,16)

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

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

José Agripino (DEM)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Fernando Collor

PR
Alfredo Nascimento

(4,18)

(17)

1. João Ribeiro

(18)

PSOL
VAGO

(6)

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a Senadora
Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCT.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 30, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como membros
titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CCT.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular; e o Senador
Fernando Collor como membro suplente, para comporem a CCT.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 53, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp, Vital do
Rêgo, Lobão Filho, Ciro Nogueira e Eunício Oliveira, como membros titulares e os Senadores Gilvam Borges, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Renan
Calheiros, Ivo Cassol e Benedito de Lira, como membros suplentes, para compor a CCT.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e os
Senadores Aníbal Diniz, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, como membros titulares e os Senadores Delcídio Amaral,
Paulo Paim, Magno Malta, Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata, como membros suplentes, para comporem a CCT.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para compor a CCT.
********. Em 23.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Marcelo Crivella como
membro suplente, para compor a CCT.
1. Em 23.02.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.nº 026/2011-GLDBAG).
2. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eduardo Braga e Gim Argelo, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
5. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
6. Em 01.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues deixa de compor a Comissão (Of. nº 274/11-GSMB).
7. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
8. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
10. Em 18.08.2011, o Senador Pedro Taques deixa de compor a Comissão (Of. nº 99/11-GLDBAG).
11. Em 27.09.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 116/2011 GLDBAG).
12. Em 05.10.2011, o Senador Acir Gurgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Cristovam Buarque (OF. nº 126/2011 - GLDBAG).
13. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 270/2011 - GLPMDB).
14. Em 18.10.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. nº 128/11-GLDBAG).
15. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
16. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
17. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
18. Em 23.11.2011, os Senadores Alfredo Nascimento e João Ribeiro são designados membros titular e suplente do PR na Comissão, respectivamente, em
decorrência das novas indicações do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: quartas-feiras, às 8h45 Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

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

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

CARGO

Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)

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

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

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

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

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

(1)

19/04/1995 5ª Eleição Geral:
30/06/1999 6ª Eleição Geral:
27/06/2001 7ª Eleição Geral:
13/03/2003 8ª Eleição Geral:

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Lobão Filho (MA)

1.

João Alberto Souza (MA)

(3)

2. VAGO

(4)

Renan Calheiros (AL)

3. Valdir Raupp (RO)

Romero Jucá (RR)

4. Eunício Oliveira (CE)

PT
Humberto Costa (PE)

1. Anibal Diniz (AC)

Wellington Dias (PI)

2. Walter Pinheiro (BA)

José Pimentel (CE)

3. Angela Portela (RR)

PSDB
Mário Couto (PA)

1. Paulo Bauer (SC)

Cyro Miranda (GO)

2. VAGO

(2)

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

DEM
Jayme Campos (MT)

1. Maria do Carmo Alves (SE)

PR
Vicentinho Alves (TO)

1.

PP
Ciro Nogueira (PI)

1.

PDT
Acir Gurgacz (RO)

1.

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

23/11/2005
06/03/2007
14/07/2009
26/04/2011

Vital do Rêgo (PMDB/PB)
Atualização: 08/11/2011
Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 27/04/2011.
2. Em 27.06.2011, lido o Ofício da Senadora Marisa Serrano comunicando, nos termos do art. 29 do Regimento Interno do Senado Federal, renúncia a seu
mandato, em razão de ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. Em 29.09.2011, foi lido, na Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado Federal, o OF. GSJALB nº 0208/2011, do Senador João Alberto Souza,
comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o afastamento do exercício do mandato para assumir o cargo
de Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais da Casa Civil do Estado do Maranhão (Diário Oficial do Estado do Maranhão nº 186, de
26.09.2011).
4. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago( PMDB-PB) ter deixado o mandato.

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

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

BLOCO / PARTIDO

Waldemir Moka (PMDB/MS)

PMDB

Delcídio do Amaral (PT/MS)

PT

Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)

PTB

Demóstenes Torres (DEM/GO)

DEM

Benedito de Lira (PP/AL)

PP
Atualização: 26/04/2011

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

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

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

Atualização: 26/04/2011

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

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

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

(8)

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

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(1,7)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(5)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(6)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(2)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(4)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

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

(3)

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

Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 09/06/2011
Notas:
1. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
2. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
3. Indicada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of.nº 003/2011-GLPCdoB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
4. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011-GSMB, de 16.02.2011, lido na sessão da mesma data.
5. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of.nº 038/2011-GLPTB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
6. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
7. Indicada para ocupar a vaga do PT, conforme Of. nº 14/2011-GLDPT, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
8. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 24.02.2011.

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

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

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

(13)
(13)

1ª Designação: 23/03/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Waldemir Moka (MS)

(6)

PT
Jorge Viana (AC)

(7)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(9)

PTB
Armando Monteiro (PE)

(10)

DEM
José Agripino (RN)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(11)

PP
Ivo Cassol (RO)

(16)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(12)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(4)

PSOL
VAGO

(14,15)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(3)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(5)

Atualização: 24/11/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 086/2011, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 117, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 55, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 05, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 52/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
8. Designado para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 64, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
12. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 003/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
13. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.
14. Designado para ocupar a vaga cedida pelo PSOL ao PSDB, nos termos dos Ofs. nºs 118/2011, da Liderança do PSDB, e 213/2011 da Liderança do
PSOL, respectivamente, lidos na sessão do Senado Federal do dia 19/05/2011.
15. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
16. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 77/2011-GLDPP, de 24/11/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.

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

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

7) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)

(14)

1ª Designação: 30/11/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Pedro Simon (RS)

(7)

PT
Ana Rita (ES)

(9)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

(10)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(11)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Blairo Maggi (MT)

(12)

PP
Ana Amélia (RS)

(6)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(5)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(16)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(4)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(3)

Atualização: 11/08/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 087/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 118, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 54, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 06, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
6. Designada para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 13/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designada para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 022/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 55/2011-GLPSDB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 65/2011-GLPTB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg.005/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 002/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.
15. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.
16. Designada para ocupar a vaga do PSOL, nos termos do Of. SF/GSMB nº 0417/2011, de 10/08/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia
11/08/2011.

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

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

8) COMISSÃO DO PROJETO JOVEM SENADOR
(Art. 17 da Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora
nº 07, de 2011.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:

(14)

1ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Casildo Maldaner (SC)

(7)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(11)

PTB
Gim Argello (DF)

(10)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(12)

PP
Ciro Nogueira (PI)

(5)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(15)

PSB
Lídice da Mata (BA)

(13)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

(3)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(4)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(6)

PV
Paulo Davim (RN)

(2)

Atualização: 16/11/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 88/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designada para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 04, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 14/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 114/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 025/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 24/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 72/2011-GLPTB, de 28/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 29/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, em substituição ao Senador Paulo Bauer, nos termos do Of.nº 79/11-GLPSDB, lido na sessão do Senado
Federal do dia 05/04/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of.nº 006/2011-GLPR, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designada para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 004/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleita na 1ª Reunião de 2011, realizada em 04/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do OF. GLPDT nº 026/2011, de 05/05/2011, lido na sessão do Senado Federal desta data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):(61)3303-5255 Fax:(61)3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

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

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70/1972)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato nº 1/1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Senador José Sarney (PMDB/AP)
Chanceler: Deputado Marco Maia (PT/RS)
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Marco Maia (PT/RS)

PRESIDENTE
José Sarney (PMDB/AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Rose de Freitas (PMDB/ES)

1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy (PT/SP)

2º VICE-PRESIDENTE
Eduardo da Fonte (PP/PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Waldemir Moka (PMDB/MS) 1

1º SECRETÁRIO
Eduardo Gomes (PSDB/TO)

1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena (PSDB/PB)

2º SECRETÁRIO
Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)

2º SECRETÁRIO
João Ribeiro (PR/TO)

3º SECRETÁRIO
Inocêncio Oliveira (PR/PE)

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino (PTB/PI)

4º SECRETÁRIO
Júlio Delgado (PSB/MG)

4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira (PP/PI)

LÍDER DA MAIORIA
Paulo Teixeira (PT/SP)

LÍDER DA MAIORIA
Renan Calheiros (PMDB/AL)

LÍDER DA MINORIA
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

LÍDER DA MINORIA
Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
João Paulo Cunha (PT/SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Eunício Oliveira (PMDB/CE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 16.11.2011)

1- O Senador Waldemir Moka foi eleito 2º Vice-Presidente na sessão do Senado Federal de 16.11.2011.
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=768&amp;origem=CN

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

Número de membros: 13 titulares e respectivos suplentes
COMPOSIÇÃO
Presidente:
Vice-Presidente:
Lei nº 8.389/91, artigo 4º

Titulares

Suplentes

Representante das empresas de
rádio (inciso I)
Representante das empresas de
televisão (inciso II)
Representante de empresas da
imprensa escrita (inciso III)
Engenheiro
com
notório
conhecimento
na
área
de
comunicação social (inciso IV)
Representante
da
categoria
profissional dos jornalistas (inciso
V)
Representante
da
categoria
profissional dos radialistas (inciso
VI)
Representante
da
categoria
profissional dos artistas (inciso
VII)
Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA
02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL
03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA
04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO
05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 1/2011-CN

COMPOSIÇÃO 1
37 Titulares (27 Deputados e 10 Senadores) e 37 Suplentes (27 Deputados e 10 Senadores)

Presidente: Senador Roberto Requião 6
6
Vice-Presidente: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame
6
Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia
Instalação: 31.08.2011

Deputados
Titulares
Benedita da Silva
Dr. Rosinha
Emiliano José
Jilmar Tatto
Paulo Pimenta
Íris de Araújo
Marçal Filho
Moacir Micheletto
Raul Henry
Eduardo Azeredo
Antonio Carlos Mendes Thame 2
Sergio Guerra
Dilceu Sperafico
Renato Molling
Júlio Campos
Mandetta
Paulo Freire

José Stédile
Ribamar Alves
Vieira da Cunha
Roberto Freire (PPS)
Sérgio Moraes
Nelson Padovani
Manuela D’ávila
George Hilton
Dr. Carlos Alberto
Luis Tibé 8

Suplentes
PT
Bohn Gass
Newton Lima
Sibá Machado
Weliton Prado
Zé Geraldo
PMDB
Fátima Pelaes
Gastão Vieira
Lelo Coimbra
Valdir Colatto
PSDB
Duarte Nogueira 3
Luiz Nishimori 3
Reinaldo Azambuja 3
PP
Afonso Hamm
Raul Lima
DEM
Marcos Montes 4
Augusto Coutinho 5
PR
Giacobo
Henrique Oliveira
PSB
Antonio Balhmann
Audifax
PDT
Sebastião Bala Rocha
Bloco PV / PPS
Antônio Roberto (PV)
PTB
Paes Landim
PSC
Takayama
PCdoB
Assis Melo
PRB
Vitor Paulo
PMN
Fábio Faria
PTdoB

Senadores
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PMN / PSC / PV)
Pedro Simon (PMDB)
Casildo Maldaner (PMDB)
Roberto Requião (PMDB)
Waldemir Moka (PMDB)
7
Vago
Valdir Raupp (PMDB)
Ana Amélia (PP)
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
Paulo Paim (PT)
Eduardo Suplicy (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
Humberto Costa (PT)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Cristovam Buarque (PDT)
Magno Malta (PR)
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
Paulo Bauer (PSDB)
José Agripino (DEM)
PTB
Mozarildo Cavalcanti
Fernando Collor
(Atualizada em 08.11.2011)

________________________
1- Designados pelo Ato n° 28, de 2011, do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, lido na sessão do Senado Federal de 15 de julho de
2011.
2- Designado para ocupar a vaga de titular do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de
10-8-2011, em virtude da renúncia do Dep. Reinaldo Azambuja, conf. OF. nº 697/2011/PSDB, de 10-8-2011.
3- Designados para ocuparem as vagas de suplente do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado
Federal de 10-8-2011.
4- Designado para ocupar a vaga de suplente do DEM, nos termos do Of. nº 285-L-DEM/11, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de
10-8-2011.
5- Designado para ocupar a vaga de suplente do DEM, nos termos do Of. nº 295-L-DEM/11, de 16-8-2011, lido na sessão do Senado Federal
dessa mesma data.
6- Eleitos na Reunão Ordinária do dia 13/09/2011.
7- Em 8-11-2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago (PMDB/PB) ter deixado o mandato.
8- Vaga cedida pelo PR.

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

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

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

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

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Paulo Teixeira (PT/SP)

2

Renan Calheiros (PMDB/AL) 3

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

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

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

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

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO
(Requerimento nº 4, de 2011-CN)
Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta por 11 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados e
igual número de suplentes, para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar a situação de violência contra a mulher no Brasil e
apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as
mulheres em situação de violência.
- Leitura: 13-7-2011
- Designação da Comissão:
- Instalação da Comissão:
- Prazo final da Comissão:

Senado Federal
Titulares
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
1.
2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PSC / PMN / PV)
1.
2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
1.
2.
PTB
1.
PSOL 1
1.
________________________
Notas:
1- Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2/2000-CN.

Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes
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Pág.
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ANTONIO CARLOS VALADARES
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