
 
 
 CONGRESSO NACIONAL 
 
 
 
ANAIS DO SENADO FEDERAL 

 
ATAS DAS SESSÕES 219 A 222 DA 

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUME 36 Nº 46 
27 A 30 DE NOVEMBRO 

 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

SUBSECRETARIA DE ANAIS 
BRASÍLIA – BRASIL 

2012 
 



 
 
VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL 
 
 
1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Senado Federal 
Subsecretaria de Anais - SSANS 
Via N 2, Unidade de Apoio I. 
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.  
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823-    
v. ; 27 cm. 
Quinzenal. 

 
Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela 
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no 
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972. 

 
Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado 
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 1946-     

 
1. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal,   Subsecretaria de Anais. 

 
CDD 341.2531 

CDU 328(81)(093.2) 



 
 
 
 
 
 

SENADO FEDERAL  
 

COMISSÃO DIRETORA 
(2011-2012) 

 
 
 

PRESIDENTE  Senador JOSÉ SARNEY  (PMDB-AP) 
1º VICE-PRESIDENTE Senador ANIBAL DINIZ  (PT-AC) 
2º VICE-PRESIDENTE Senador WALDEMIR MOKA  (PMDB-MS) 
1º SECRETÁRIO  Senador CICERO LUCENA  (PSDB-PB) 
2º SECRETÁRIO  Senador JOÃO RIBEIRO   (PR-TO) 
3º SECRETÁRIO  Senador JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB-PI) 
4º SECRETÁRIO  Senador CIRO NOGUEIRA   (PP-PI) 
 
 
 
 

SUPLENTES DE SECRETÁRIO 
 
 

1º Senador  CASILDO MALDANER  (PMDB-SC) 
2º Senador  JOÃO DURVAL   (PDT-BA) 
3ª Senadora  MARIA DO CARMO ALVES (DEM-SE) 
4ª Senadora  VANESSA GRAZZIOTIN  (PC do B-AM) 

 
 
 
 
 



Dezembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 1º 65241 



ÍNDICE TEMÁTICO

Pág. Pág.

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL

Registro da necessidade de votação da nova 
fórmula do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE). Senador Romero Jucá. ............................... 35

Considerações acerca do Fundo de Participa-
ção dos Estados (FPE), bem como apelo ao corpo 
de senadores para que dialoguem sobre a matéria. 
Senador Walter Pinheiro. ....................................... 46

Referências à votação do Fundo de Participa-
ção dos Estados (FPE), com destaque ao Estado 
da Bahia. Senador Walter Pinheiro. ....................... 74

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Comentários a respeito da gravidade da situ-
ação porque passa a administração pública no País, 
em virtude das reiteradas denúncias de corrupção, 
bem como críticas a ausência de critérios na es-
colha de nomes para os cargos públicos. Senador 
Paulo Bauer. .......................................................... 5

Aparte ao senador Paulo Bauer. Senador 
Mário Couto. .......................................................... 7

Comentários em relação à sabatina na Co-
missão de Constituição e Justiça, a fim de indicar 
um candidato à reeleição no Conselho Nacional do 
Ministério Público. Senador José Agripino. ............ 41

Comentários acerca da sabatina na Comis-
são de Constituição e Justiça, a fim de indicar um 
candidato à reeleição no Conselho Nacional do 
Ministério Público. Senador Walter Pinheiro. ......... 42

Comentários acerca da sabatina na Comis-
são de Constituição e Justiça, a fim de indicar um 
candidato à reeleição no Conselho Nacional do 
Ministério Público. Senador Pedro Taques. ............ 43

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-

ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Aloysio Nunes Ferreira. .............. 197

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Alvaro Dias. ................................ 198

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador José Agripino. ............................ 199

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Francisco Dornelles. .................. 201

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Wellington Dias. ......................... 201

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Flexa Ribeiro. ............................. 202

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 



II

Pág. Pág.

11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Cássio Cunha Lima. ................... 204

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Aécio Neves. .............................. 204

Discussão acerca do Projeto de Lei de Con-
versão nº 25, de 2012, (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012), que altera a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui 
normas gerais para licitação e contratação de par-
ceria público-privada no âmbito da administração 
pública. Senador Pedro Taques. ............................ 206

ARTIGO DE IMPRENSA

Registro de matéria intitulada “O Sertão pede 
socorro”, publicada pela revista jornalística A sema-
na, nº 682. Senador Cícero Lucena. ...................... 58

Registro da matéria intitulada “Entre 150 pa-
íses, Brasil tem o maior ganho de bem-estar em 5 
anos”, publicada pelo jornal Valor Econômico, edi-
ção de 27 de novembro de 2012. Senador Eduardo 
Suplicy.................................................................... 133

Registro de editorial intitulado “Convergência 
no Supremo”, publicado pelo jornal Estado de S. 
Paulo, edição de 29 de agosto de 2012. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 460

Registro de matéria intitulada “Para delegado, 
mensalão é maior que o julgado no STF”, publica-
da pelo jornal Folha de S.Paulo, edição de 13 de 
agosto de 2012. Senador Mário Couto. ................. 460

Registro de artigo intitulado “Espelhamento 
narcisita”, de autoria do professor Denis Rosenfileld, 
publicado pelo jornal Estado de S. Paulo, edição de 
10 de setembro de 2012. Senador Aloysio Nunes 
Ferreira. ................................................................. 462

Registro de artigo intitulado “Tempos som-
brios, tempos petistas”, de autoria do historiador 
e professor da UFSCAR Marco Antonio Villa, pu-
blicado pelo jornal Estado de S. Paulo, edição de 
11 de novembro de 2012. Senador Cássio Cunha 
Lima. ...................................................................... 463

Registro de editorial intitulado “O estatismo 
vence a lucidez”, publicado pelo jornal Estado de 
S. Paulo, edição de 18 de agosto de 2012. Senador 
Cyro Miranda. ........................................................ 464

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Registro de participação de Sua Excelência, 
em companhia de outros senadores, na missão 
oficial à China, a fim de estabelecer parcerias 
em diversos setores políticos. Senador Casildo 
Maldaner. .............................................................. 19

Registro de participação de Sua Excelência 
na reunião da Organização das Nações Unidas 
(ONU) Mulheres, na cidade do Panamá. Senadora 
Ana Amélia. ........................................................... 127

Registro de viagem humanitária ao Senegal 
e comentários acerca das relações políticas que o 
Brasil estabelece com esse país. Senador Magno 
Malta. ..................................................................... 138

Registro de participação de Sua Excelência 
na solenidade, juntamente com a ministra Tereza 
Campello e a presidente Dilma Rousseff, da exten-
são do Programa Brasil Carinhoso. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 381

CALAMIDADE PÚBLICA

Comentários a respeito da seca que assola 
a Região Nordeste, bem como críticas ao Governo 
Federal pelo atraso nas obras de transposição do 
rio São Francisco e pelo descaso quanto à adoção 
de medidas emergenciais. Senador Cássio Cunha 
Lima. ...................................................................... 28

Considerações a respeito dos problemas 
resultantes da seca na região Nordeste, bem 
como a paralisação das águas e obras de trans-
posição previstas para o ano de 2016. Senador 
Cícero Lucena. ..................................................... 58

Aparte ao senador Cícero Lucena. Senador 
Vital do Rêgo. ........................................................ 59

Considerações a respeito da seca na região 
Nordeste, com foco no Estado do Piauí, bem como 
as buscas de soluções para resolver os problemas 
causados pela estiagem. Senador Vital do Rêgo. . 61

Aparte ao senador Vital do Rêgo. Senador 
Wellington Dias. ..................................................... 63

Comentários a respeito da seca que atinge 
o nordeste brasileiro, bem como defesa da adoção 
de políticas públicas de combate à seca. Senador 
Cícero Lucena. ...................................................... 105

Solidariedade às vitimas de um incêndio que 
aconteceu nas proximidades de um igarapé, em 
Manaus, onde 500 residências foram atingidas. 
Senador Eduardo Braga. ....................................... 279 

Comentários a respeito da situação de emer-
gência do Estado do Ceará, em função da seca, bem 
como apelo ao Governo Federal para a tomada de 



III

Pág. Pág.

medidas necessárias de combate à seca. Senador 
Eunício Oliveira. ..................................................... 360 

Manifestações a respeito da estiagem pluvio-
métrica na região Nordeste do Brasil, bem como so-
licitações de meios para garantir água potável para 
a população cearense e para que sejam aceleradas 
as obras de interligação de bacias. Senador Inácio 
Arruda. ................................................................... 366

COMÉRCIO EXTERIOR

Considerações a respeito da valorização do 
Regime Especial de Reintegração de Valores Tri-
butários para Empresas Exportadoras (Reintegra). 
Senador Paulo Paim. ............................................. 385

CORRUPÇÃO

Comentários sobre a corrupção generalizada 
no Brasil, bem como a apresentação de um proje-
to de lei que institui o dia 12 de novembro como o 
Dia do Mensalão, marco de combate à corrupção. 
Senador Mário Couto. ............................................ 8

Comentários acerca da má gestão de dinhei-
ro público nos órgãos federais, com destaque ao 
requerimento de autoria de Sua Excelência, que 
solicita informações ao diretor-presidente da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao 
gerente-geral de Toxicologia, do GGTOX/Anvisa, 
para prestação de esclarecimentos. Senador Ivo 
Cassol. ................................................................... 124

(CPI)

Congratulações à iniciativa do relator da “Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cacho-
eira”, Odair Cunha, do Partido dos Trabalhadores 
(PT) de Minas Gerais, de excluir o procurador-geral 
da República, Roberto Gurgel, do pedido de inves-
tigações da mesma. Senadora Ana Amélia. .......... 132

Registro do andamento da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito (CPMI). Senador 
Fernando Collor. ................................................... 272

DATA COMEMORATIVA

Registro do Dia Nacional do Técnico de Se-
gurança do Trabalho, comemorado dia 27 de no-
vembro. Senador Paulo Paim................................. 9

Registro do transcurso do Dia Internacional 
da Não violência contra a Mulher, comemorado em 
25 de novembro. Senador Eduardo Suplicy. .......... 51

Reflexões acerca do Dia Internacional da Não 
Violência Contra a Mulher, celebrado no dia 25 de 
novembro. Senadora Angela Portela. .................... 98

Reflexões acerca do Dia Nacional de Comba-
te ao Câncer de Próstata e da necessidade de um 
programa nacional voltado para a saúde do homem. 
Senadora Angela Portela. ...................................... 114

Aparte à senadora Angela Portela. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. ............................................ 114

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Registro do lançamento da pedra fundamen-
tal da JAC Motors, montadora chinesa, na cidade 
de Camaçari, Estado da Bahia. Senador Walter 
Pinheiro. ................................................................. 74

Considerações acerca da Medida Provisória 
nº 581, de 2012, que dispõe sobre políticas públi-
cas de financiamento de projetos de investimento 
em infraestrutura, como o Fundo de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (FDCO). Senadora Lúcia 
Vânia. .................................................................... 383

ECONOMIA NACIONAL

Comentários a respeito de matéria publicada 
no jornal Valor Econômico, que destaca a elevação 
do padrão de vida dos brasileiros. Senador Eduardo 
Suplicy.................................................................... 133 

EDUCAÇÃO

Apelo à governadora Rosalba Ciarlini e à Se-
cretaria Estadual de Educação, a fim de que tomem 
medidas necessárias para a melhoria da estrutura 
do Colégio Atheneu, no Estado do Rio grande do 
Norte. Senador Paulo Davim. ................................ 123

Defesa da distribuição de recursos do pré-sal 
para a área da educação. Senador Cássio Cunha 
Lima. ...................................................................... 130

Reflexões a respeito da reportagem exi-
bida pelo Jornal Hoje, da Rede Globo, que 
mostrou uma pesquisa realizada na Inglaterra, 
sobre o estado da educação em 40 países, e 
o Brasil está em 39º lugar. Senador Cristovam 
Buarque. ............................................................... 286

ELEIÇÃO

Comentários a respeito das eleições munici-
pais e o desafio dos novos prefeitos a partir do ano 
de 2013. Senador Eduardo Lopes. ........................ 49



IV

Pág. Pág.

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Considerações a respeito da expansão e do 
fortalecimento da rede de ensino técnico e profis-
sionalizante no Brasil, com destaque à criação do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
(Pronatec). Senador Rodrigo Rollemberg. ............. 137

Aparte ao senador Rodrigo Rollemberg. 
Senador Cristovam Buarque. ............................... 138

ESPORTE

Registro das Olimpíadas Escolares de Cuiabá, 
categoria 15 a 17 anos, bem como congratulações 
de Sua Excelência aos organizadores e participan-
tes do evento. Senador Jayme Campos. ............... 21

Preocupações com a Federação Paraense de 
Futebol e com a crise do esporte amador e profis-
sional no Estado do Pará. Senador Mário Couto. .. 115

Registro de audiência, na Comissão de Edu-
cação, para o debate de dois projetos de lei, de 
autoria de Sua Excelência, que visam criar regras 
para fixar um limite de mandatos para as presidên-
cias de federações e confederações de esportes. 
Senador Cássio Cunha Lima. ................................ 130

Aparte ao senador Cássio Cunha Lima. 
Senador Ivo Cassol. ............................................ 130

Aparte ao senador Cássio Cunha Lima. 
Senadora Ana Amélia. ......................................... 131

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Comentários a respeito dos projetos de lei 
que regulamentam a profissão de taxista. Senador 
Cidinho Santos. ..................................................... 30

GOVERNO FEDERAL

Crítica à posição do Governo Federal quanto 
à manipulação da opinião pública, no que diz res-
peito à Administração Federal e aos escândalos dos 
esquemas de corrupção no Brasil. Senador Alvaro 
Dias. ....................................................................... 20

Comentários acerca dos escândalos, casos 
de corrupção e tráfico de influência no governo da 
presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Traba-
lhadores (PT), ao longo dos 10 anos de mandato. 
Senador Cyro Miranda. .......................................... 22

Aparte ao senador Cyro Miranda. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 24

Elogios a postura do Governo Federal em 
relação às denúncias de falhas na fiscalização dos 
contratos da concessão da autopista da litoral sul, 

entre os Estados do Paraná e Santa Catarina. 
Senador Roberto Requião. .................................. 55

Aparte ao senador Roberto Requião. Senador 
João Capiberibe. .................................................... 57

HOMENAGEM

Homenagens à estudante Layane Rayelly 
Silva Marinho, da Escola Estadual Padre Aurélio, 
em Junqueira, Estado de Alagoas, por ter ganhado 
o quinto concurso de redação do Senado Federal. 
Senador Renan Calheiros. .................................... 100

Homenagens à Polícia Militar do Estado de 
Roraima, pelo transcurso do aniversário em 21 de 
novembro, bem como um breve histórico e registro 
de Ofício recebido por Sua Excelência, da Secreta-
ria Especial de Comunicação do Senado Federal. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. .............................. 362

Homenagens ao doutor Francisco Murilo Pin-
to, Grão-Mestre, figura importante para o Grão 
Oriente do Brasil, veiculada à Maçonaria e menções 
às matérias relativas ao homenageado. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. ............................................ 486 

HOMENAGEM PÓSTUMA

Voto de pesar registrado em requerimento 
pelo falecimento do ex-deputado Sérgio Miranda 
de Matos Brito. Senador Eduardo Suplicy. ............ 51

Pesar pelo falecimento do ex-deputado Sérgio 
Miranda de Matos Brito. Senador Inácio Arruda. ... 64

Aparte ao senador Inácio Arruda. Senador 
Paulo Paim. ............................................................ 66

Voto de pesar registrado em requerimento 
pelo falecimento do jornalista, apresentador, me-
diador do programa Canal Livre e comentarista do 
Jornal da Band, Joelmir Beting, aos 75 anos, em 29 
de novembro de 2012. Senador Eduardo Suplicy. . 374

Aparte ao senador Eduardo Suplicy. Senadora 
Ana Amélia. ........................................................... 376

Aparte ao senador Eduardo Suplicy. Senador 
Wellington Dias. ..................................................... 377

IMPRENSA

Esclarecimentos a respeito de uma nota pu-
blicada em uma revista de grande circulação, que 
faz críticas à postura política de Sua Excelência. 
Senador Walter Pinheiro. ....................................... 74

Solicitação de inserção nos anais do Senado 
de voto de aplauso à TV Globo e suas afiliadas no 
nordeste, pelas matérias veiculadas sobre a trans-



V

Pág. Pág.

posição das águas do Rio São Francisco. Senador 
Cássio Cunha Lima. .............................................. 133

LEGISLAÇÃO ELEITORAL

Comentário acerca dos problemas do sistema 
político-eleitoral brasileiro. Senador Valdir Raupp. . 24

LEGISLAÇÃO PENAL

Comentários a respeito da Lei nº 12.654, de 
2012, que estabelece a coleta de perfil genético 
como forma de identificação criminal. Senador Ciro 
Nogueira. ............................................................... 466

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Registro do resultado do Encontro Nacional 
dos Auditores-Fiscais do Trabalho, realizado em 
Salvador, do dia 18 ao dia 23 de novembro de 2012. 
Senador Paulo Paim. ............................................. 9

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Considerações acerca da aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 149, de 2011, que altera o 
art. 47 da Lei nº 4.506, para considerar como ope-
racionais as despesas de capacitação de emprega-
dos, para fins de apuração do imposto de renda das 
pessoas jurídicas. Senadora Vanessa Grazziotin. . 120

Considerações acerca do parecer favorável 
ao Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2011, que 
altera o art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novem-
bro de 1964, para considerar como operacionais 
as despesas de capacitação de empregados, para 
fins de apuração do imposto de renda das pessoas 
jurídicas. Senador Armando Monteiro.................... 284

MEDIDA PROVISÓRIA

Medida Provisória nº 583, de 2012, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da In-
tegração Nacional, no valor de R$ 676.000.000,00, 
para os fins que especifica. ................................... 469

MENSAGEM DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem nº 449, de 2012, que submete à 
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto 
da Medida Provisória nº 583, de 10 de outubro de 
2012, que “Abre crédito extraordinário, em favor do 
Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 
676.000.000,00, para os fins que especifica”. ....... 473

MULHER

Comentários acerca da apresentação de um 
projeto de lei que visa criar um fundo de apoio des-
tinado às mulheres agredidas e apelo aos demais 
senadores para que conheçam o Projeto de Lei do 
Senado nº 109, que é destinado a assegurar ajuda 
pecuniária e treinamento profissional a mulheres 
que, em razão da violência doméstica, se separam 
de seus cônjuges ou companheiros. Senador Jayme 
Campos. ................................................................ 283

PARECER

Parecer nº 1.514, de 2012, (Da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre o Ofício nº S/24, de 
2012, que solicita a prorrogação do prazo de exercí-
cio da autorização para a contratação de operação 
de crédito externa concedida pela Resolução nº 59, 
de 26 de novembro de 2010, do Senado Federal. 
Senador Jayme Campos. ...................................... 183

Parecer nº 1.515, de 2012, (Da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Mensa-
gem nº 100, de 2012, que “Submete à apreciação 
do Senado Federal a indicação do senhor Sérgio 
Luiz Kukina, procurador da justiça, para compor o 
Superior Tribunal de Justiça, no cargo de ministro, 
na vaga destinada a membro do Ministério Público, 
decorrente da aposentadoria do Senhor ministro 
Hamilton Carvalhido. Senador Alvaro Dias. ........... 190

Parecer nº 1.516, de 2012, (Da Comissão 
Diretora), sobre a Redação final da Emenda do 
Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 
2012 (Medida Provisória nº 575, de 2012). Sena-
dora Vanessa Grazziotin. ....................................... 211

Parecer nº 1.517, de 2012, (Da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), so-
bre as Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 168, de 2011 (nº 1.631/2011, naquela 
Casa), de iniciativa da Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa, que institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista. Senador Lindbergh 
Farias. .................................................................... 232

Parecer nº 1.518, de 2012, (Da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), so-
bre as Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 168, de 2011 (nº 1.631/2011, naquela 
Casa), de iniciativa da Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa, que institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista. Senador Wellington 
Dias. ....................................................................... 236



VI

Pág. Pág.

Parecer nº 1.519, de 2012, (Da Comissão 
de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 149, de 2011, que altera o art. da Lei nº 
4.506, de 30 de novembro de 1964, para conside-
rar como operacionais as despesas de capacitação 
de empregados, para fins de apuração do imposto 
de renda das pessoas jurídicas. Senador Armando 
Monteiro. ................................................................ 244

Parecer nº 1.520, de 2012, (da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 149, de 2011, que altera o art. da Lei nº 
4.506, de 30 de novembro de 1964, para conside-
rar como operacionais as despesas de capacitação 
de empregados, para fins de apuração do imposto 
de renda das pessoas jurídicas. Senador Armando 
Monteiro. ................................................................ 248

Parecer nº 1.521, de 2012, (Da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 56, de 2011 (nº 3.961/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da 
República, que dispõe sobre a criação de cargos 
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e de Gratificação por Excercício 
em Cargo de Confiança nos órgãos da Presidência 
da República. Senador Eduardo Braga. ................ 259

Parecer nº 1.522, de 2012, (Da Comissão 
de Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 132, de 2008 – Complementar (nº 
182/2004 – Complementar, na origem), que altera 
a legislação do Imposto sobre Prestações de Ser-
viços de Transportes Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação – ICMS, acrescentando § 6º ao 
art. 13 da Lei Complementar nº 87, de 13 de se-
tembro de 1996. Senador José Pimentel. .............. 296

Parecer nº 1.523, de 2012, (Da Comissão de 
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 736, de 2011, que altera os arts. 11 e 
12 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 
de 1996, que “dispõe sobre o imposto dos Estados 
e do Distrito Federal sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação (ICMS)”. Senador José 
Pimentel. ................................................................ 305

Parecer nº 1.524, de 2012, (Da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária), sobre o Aviso nº 15, 
de 2012 (nº 159/2012, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 356 de 2012, bem como dos respectivos Relató-
rio e Proposta de Deliberação que o fundamentam, 
referente à auditoria de conformidade realizada na 
Superintendência Regional do Instituto Nacional 
de Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso do 
Sul. Senador Waldemir Moka. ............................... 311

Parecer nº 1.525, de 2012, (Da Comissão de 
Assuntos Sociais), sobre o Ofício da Comissão de 
Assuntos Sociais nº 2, de 2012 (Ofício nº 117/2012, 
na origem), da Presidência do Senado Federal, 
que solicita instruções de procedimento em face 
da anexa manifestação do Sindicato dos Médicos 
do Rio de Janeiro. Senador Mozarildo Cavalcanti. 317

Parecer nº 1.526, de 2012, (Da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o 
Requerimento nº 1007, de 2012, que “requer licen-
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa, a fim 
de representar o Senado Federal na 7ª Sessão do 
Comitê Intergovenamental para a Salvaguarda do 
Patrimônio Imaterial da Humanidade, a realizar-se 
no dia 5 de dezembro de 2012, em Paris, França, e 
comunica que se ausentará do país no período de 
4 a 7 de dezembro de 2012”. Senador Cristovam 
Buarque. ................................................................ 493

PODER JUDICIÁRIO

Registro do trabalho realizado pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), ao escolher uma 
chapa única, no Estado de Sergipe e congratula-
ções pelo apoio à campanha da Frente Nacional 
por mais recursos para a saúde. Senador Eduardo 
Amorim. ................................................................. 74

POLÍTICA AGRÁRIA

Referências aos dados do Instituto Nacional 
de Reforma Agrária (Incra), os quais revelam que 
nos anos de 2011 e 2012 não foram favoráveis à 
reforma agrária brasileira. Senador Acir Gurgacz. 482

POLÍTICA CULTURAL

Registro de promulgação da Proposta de 
Emenda à Constituição de incentivo e desenvolvi-
mento cultural. Senador Romero Jucá................... 381

POLÍTICA DE TRANSPORTES

Registro de elaboração de um folheto, de au-
toria de Sua Excelência, bem como sua divulgação, 
dos direitos reservados aos usuários de transportes 
aéreos. Senador Clésio Andrade. .......................... 91

Discussão a respeito do projeto de lei de Con-
versão nº 23, de 2012, que altera as Leis nº 10.233, 
de 5 de junho de 2001, e nº 12.404, de 4 de maio de 
2011, para modificar a denominação da Empresa 
de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. - 
ETAV para Empresa de Planejamento e Logística 



VII

Pág. Pág.

S.A. - EPL, e ampliar suas competências. Senador 
Aloysio Nunes Ferreira. ......................................... 213

Discussão a respeito do projeto de lei de Con-
versão nº 23, de 2012, que altera as Leis nº 10.233, 
de 5 de junho de 2001, e nº 12.404, de 4 de maio de 
2011, para modificar a denominação da Empresa 
de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. - 
ETAV para Empresa de Planejamento e Logística 
S.A. - EPL, e ampliar suas competências. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 214

Registro de aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão nº 23, de 2012, proveniente da Medida 
Provisória nº 576, de 2012, que altera as Leis nº 
10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 12.404, de 4 
de maio de 2011, para modificar a denominação da 
Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Veloci-
dade S.A. - ETAV para Empresa de Planejamento e 
Logística S.A. - EPL, e ampliar suas competências. 
Senador Rodrigo Rollemberg. ............................... 367

Considerações a respeito de um estudo reali-
zado pela Confederação Nacional dos Transportes 
(CNT), o qual aponta que cerca de dois terços das 
estradas pavimentadas no Brasil, ou seja, 62,7% 
delas estão em situação regular, ruim ou péssima. 
Senadora Ana Amélia. ........................................... 368

POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

Registro da 18ª Conferência das Partes da 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 
Mudanças Climáticas, em Doha. Senador Sérgio 
Souza. ................................................................... 70 

POLÍTICA ENERGÉTICA

Avaliações de Sua Excelência sobre o Novo 
Marco Regulatório do Petróleo. Senador Ricardo 
Ferraço. .................................................................. 32

Registro da federalização da Companhia de 
Energia Elétrica do Estado de Roraima. Senador 
Romero Jucá. ........................................................ 35

Considerações acerca da sanção ao projeto 
de lei que trata da distribuição dos royalties e da 
participação especial oriundos da exploração do 
petróleo. Senador Humberto Costa. ...................... 36

 Reflexões a respeito da distribuição dos royal-
ties de petróleo. Senador Wellington Dias. ............ 67

Aparte ao senador Wellington Dias. Senador 
Sérgio Souza. ........................................................ 68

Comentários a respeito da distribuição igua-
litária dos royalties do petróleo, bem como apelo 
à presidente Dilma Rousseff, para que corrija as 
distorções presentes no projeto aprovado pelo Se-

nado Federal e Câmara dos Deputados. Senadora 
Ana Rita. ................................................................ 276

Registro de audiência pública, na Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o marco 
regulatório de biocombustíveis. Senador Cidinho 
Santos. ................................................................... 357

Considerações a respeito da concentração 
e redistribuição dos royalties do petróleo entre os 
estados brasileiros. Senador Roberto Requião. .... 370

Aparte ao senador Roberto Requião. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 372

Considerações a respeito da concentração 
e redistribuição dos royalties do petróleo entre os 
estados brasileiros. Senador Romero Jucá. .......... 381

POLÍTICA EXTERNA

Registro da realização da 18ª Conferência 
Anual da União Industrial Argentina, realizada em 
Buenos Aires. Senadora Ana Amélia. .................... 127

Comentários a respeito das relações entre o 
Brasil e a China, com ênfase nas áreas de minera-
ção, petróleo e da agricultura. Senadora Vanessa 
Grazziotin. .............................................................. 359

POLÍTICA FISCAL

Defesa da Emenda nº 130 À Medida Provisó-
ria nº 582, de 2012, que repõe a defasagem gerada 
pela inflação e que atualiza o limite da receita bruta 
das empresas que optarem pelo lucro presumido. 
Senador Francisco Dornelles. ................................ 358

POLÍTICA INDIGENISTA

Comentários a respeitos dos casos de suicí-
dios na tribo indígena Suruwahas. Senador Paulo 
Paim. ...................................................................... 385

Comentários em defesa dos povos da Terra 
Indígena Yanomami (TIY), em Roraima. Senadora 
Angela Portela. ...................................................... 465

POLÍTICA SOCIAL

Congratulações aos avanços dos Projetos 
Brasil Sem Miséria, Programa Bolsa Família e Brasil 
Carinhoso, anunciados pela ministra Tereza Cam-
pello e pela presidente Dilma Rousseff. Senador 
Eduardo Suplicy. .................................................... 374

Comentários acerca do lançamento da se-
gunda etapa do Programa Brasil Carinhoso, com 
destaque para a importância desse programa para 



VIII

Pág. Pág.

o Brasil e o Estado do Piauí. Senador Wellington 
Dias. ....................................................................... 379

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Cumprimentos à Confederação Brasileira de 
Aposentados e Pensionistas e, às centrais sindicais, 
devido à realização de um evento na Câmara dos 
Deputados, a respeito de um projeto de autoria de 
Sua Excelência que prevê o fim do fator previdenci-
ário e o reajuste real para os aposentados. Senador 
Paulo Paim. ............................................................ 385

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2012, 
que confere ao Município de Nova Iguaçu, Estado 
do Rio de Janeiro, o título de Capital Nacional dos 
Cosméticos. ........................................................... 394

Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2012, que 
institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria 
o vale-cultura; altera as Leis 8.212, de 24 de julho 
de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
e dá outras providências. ....................................... 396

Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2012, 
que dispõe sobre a criação de 3 (três) varas federais 
no Estado do Amapá e sobre a criação de cargos 
efetivos e em comissão e funções de confiança nos 
Quadros de Pessoal da Justiça Federal e do Supe-
rior Tribunal de Justiça, e dá outras providências. . 409

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Projeto de lei de Conversão nº 23, de 2012, 
que altera as Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, 
e nº 12.404, de 4 de maio de 2011, para modificar 
a denominação da Empresa de Transporte Ferrovi-
ário de Alta Velocidade S.A. - ETAV para Empresa 
de Planejamento e Logística S.A. - EPL, e ampliar 
suas competências. ............................................... 212

PROJETO DE LEI DO SENADO

Projeto de Lei do Senado nº 425, de 2012, 
que denomina “Rodovia Antonio de Sousa Barros” 
o trecho da rodovia BR-153 correspondente à tra-
vessia urbana de Colinas do Tocantins, no Estado 
do Tocantins (TO). Senador João Ribeiro. ............. 142

Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2012, que 
altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 

e o art. 32 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, Lei Orgânica da Saúde, para destinar trinta 
por cento da receita arrecadada com a cobrança 
de multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Senador Eduardo Amorim. ......................... 143

Projeto de Lei do Senado nº 427, de 2012, 
que institui a Política Nacional de Defesa Agrope-
cuária. Senadora Lídice da Mata. .......................... 144

Projeto de Lei do Senado nº 428, de 2012 
que altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
que institui normas gerais sobre desporto e dá ou-
tras providências, para dar maior transparência à 
cláusula indenizatória desportiva do contrato espe-
cial de trabalho desportivo, assim como exigir que 
percentual desta seja utilizado para a quitação de 
débitos fiscais, previdenciários e trabalhistas. Se-
nador Vital do Rêgo. .............................................. 151

Projeto de Lei do Senado nº 429, de 2012, que 
altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que 
institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências, para sujeitar ex-dirigentes de entida-
des desportivas profissionais às responsabilidades 
e sanções civis, especificadas na Lei. Senador Vital 
do Rêgo. ................................................................ 160

Projeto de Lei do Senado nº 430, de 2012, que 
altera o art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro 
de 1974, que “dispõe sobre Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos automoto-
res de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não”, para fixar novos valores de 
indenizações por morte, por invalidez permanente, 
total ou parcial, e por despesas de assistência mé-
dica e suplementares, e incluir critério de reajuste. 
Senador Paulo Davim. ........................................... 168

Projeto de Lei do Senado nº 431, de 2012, que 
altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
para alterar os critérios de aplicação dos valores 
indenizatórios em razão de invalidez permanente 
e para admitir como prova do dano decorrente de 
acidente o laudo de lesão corporal elaborado pelo 
Instituto Médico Legal para fins criminais. Senador 
Paulo Davim. .......................................................... 175

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nº 59, 
de 2012, que altera a alínea “a”, inciso I do art. 
105 da Constituição Federal, para estabelecer a 
competência do Superior Tribunal de Justiça para 
o julgamento dos Governadores dos Estados e do 
Distrito Federal, independentemente de autorização 
das Assembleias Legislativas ou da Câmara Distrital 
do Distrito Federal. Senador Pedro Taques. .......... 80



IX

Pág. Pág.

Proposta de Emenda à Constituição nº 60, de 
2012, que revoga o inc. VI e altera o § 2º, ambos 
do art. 55 da Constituição Federal de 1988, para 
extinguir a necessidade de deliberação da Casa 
respectiva sobre a perda de mandado de Depu-
tado ou Senador que sofrer condenação criminal 
em sentença transitada em julgado. Senador Pedro 
Taques. .................................................................. 84

Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 
2012, que cria Tribunal Regional Federal com juris-
dição nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande 
do Norte e sede na cidade de Fortaleza. Senador 
Eunício Oliveira. ..................................................... 290

Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de 
2012, que altera o art. 150, VI, para instituir imuni-
dade a impostos incidentes sobre computadores 
em formato de prancheta e suas partes e peças.  
Senadora Lúcia Vânia. ........................................... 453

REFORMA TRIBUTÁRIA

Considerações acerca da aprovação, na Co-
missão de Constituição e Justiça, do Senado Fe-
deral, da Proposta de Emenda Constitucional nº 
115, de 2011, que altera o inciso VI do art. 150 da 
Constituição Federal, para vedar a instituição de 
impostos sobre os medicamentos de uso humano. 
Senador Paulo Bauer. ............................................ 117

Aparte ao senador Paulo Bauer. Senador 
Humberto Costa. ................................................... 118

Aparte ao senador Paulo Bauer. Senador 
Casildo Maldaner. .................................................. 119

REQUERIMENTO

Requerimento nº 1.008, de 2012, que solicita 
licença dos trabalhos da Casa, no período de 5 a 
7 de dezembro de 2012, com fim de representar o 
Senado, como Presidente da Representação Brasi-
leira no Parlamento do Mercosul, no Seminário “Os 
Português no Brasil e na América do Sul - Novos 
Desafios”, a realizar-se no Rio de Janeiro, no dia 6 
de dezembro de 2012. Senador Roberto Requião. 3

Requerimento nº 1.009, de 2012, que solicita 
que seja estendida até o dia 27/11/2012, inclusive, a 
autorização para participar da Missão Parlamentar 
à República Popular da China. Ademais, requer que 
seja também justificada a ausência aos trabalhos 
do dia 27/11/2012 e comunica que estará ausente 
do País. Senador Aloysio Nunes Ferreira. ............. 4

Requerimento nº 1.010, de 2012, que solici-
ta seja consignado, nos anais do Senado, voto de 
aplauso, aos estudantes paraenses Djavan Valentim 

da Paixão e Renata Lopes de Holanda, os vitoriosos 
nacionais do desafio Sebrae 2012. Senador Flexa 
Ribeiro.................................................................... 4

Requerimento nº 1.011, de 2012, que solicita 
que seja consignado nos anais do Senado voto 
de pesar pelo falecimento do professor e poeta 
paraense Emir Hermes Bemerguy, ocorrido no 
dia 13 de novembro de 2012. Requer ainda que 
sejam apresentadas condolências à família e que 
o voto seja encaminhado ao Presidente da Aca-
demia de Letras e Artes de Santarém. Senador 
Flexa Ribeiro. ........................................................ 4

Requerimento nº 1.012, de 2012, que solicita 
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 425, de 
2011. Senador Casildo Maldaner. .......................... 5

Requerimento nº 1.013, de 2012, que solicita 
que os Projetos de Lei do Senado 130 e 208, de 
2012, ora apensados, passem a tramitar de forma 
autônoma. Senador Antonio Carlos Valadares. ..... 5

Requerimento nº 1.014, de 2012, que solicita 
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Se-
nado 358, de 2004; 373, de 2007; e 389, de 2008, 
Complementares, por versarem sobre a mesma 
matéria. Senador José Pimentel. ........................... 5

Requerimento nº 1.015, de 2012, que solicita 
a inserção em ata de voto de pesar e apresentação 
de condolências à família pelo falecimento do ex-
-deputado federal Sérgio Miranda. Senador Inácio 
Arruda. ................................................................... 26

Requerimento nº 1.016, de 2012, que solicita 
que seja quadruplicado o prazo para conclusão dos 
trabalhos referentes à reforma do Código de Defesa 
do Consumidor. Senador Rodrigo Rollemberg. ..... 27

Requerimento nº 1.017, de 2012, que solicita 
urgência para a apreciação da indicação do Senhor 
Luiz Moreira Gomes Júnior (Ofício nº S/5, de 2012) 
para compor o Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico. Senador Walter Pinheiro. .............................. 38

Requerimento nº 1.018, de 2012, que solicita 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
ocorrido em 26 de novembro, do ex-deputado Sérgio 
Miranda de Matos Brito, aos 65 anos, de câncer no 
pâncreas, bem como a apresentação de condolên-
cias aos familiares. Senador Eduardo Suplicy. ...... 78

Requerimento nº 1.019, de 2012, que solicita 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
do ex-deputado Federal do PDT Sérgio Miranda, e 
apresentação de condolências a sua família. Sena-
dor Acir Gurgacz. ................................................... 79

Requerimento nº 1.020, de 2012, que solicita 
informações ao Tribunal de Contas da União relati-
vas à arrecadação direta de contribuições realizada 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 



X

Pág. Pág.

- SENAI e pelo Serviço Social da Indústria - SESI 
junto às empresas nos cinco últimos exercícios. 
Senador Alvaro Dias. ............................................. 79 

Requerimento nº 1.021, de 2012, que solicita 
em aditamento ao Requerimento nº 1.004/2012, 
autorização para ausentar-se dos trabalhos da 
Casa, no período de 29 de novembro a 06 de 
dezembro do corrente ano, para participar da Dé-
cima Oitava Sessão da Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima e comunica que estará ausen-
te do País no mesmo período. Senador Antonio 
Carlos Valadares. ................................................. 141

Requerimento nº 1.022, de 2012, que solici-
ta aditamento ao Requerimento nº 702, de 2012, 
com a finalidade de ampliar em 04 (quatro) vagas, 
o rol dos membros da Comissão de Juristas para 
elaboração de anteprojeto de Lei de Arbitragem e 
Mediação. Senador Renan Calheiros. ................... 141

Requerimento nº 1.023, de 2012, que solicita 
a tramitação em regime de urgência para o Projeto 
de Lei do Senado nº 192, de 2011, (tramitando em 
conjunto com os PLS 289, 744 e 761/2011; e 35, 
89, 100 e 114/2012, todos complementares). Se-
nador Eduardo Braga. ........................................... 142

Requerimento nº 1.024, de 2012, que solicita 
licença para desempenho de representação, com 
ônus para o Senado Federal, em diligência da CPMI 
da Violência Contra a Mulher na cidade de Belém, 
no Estado do Pará, no dia 6 de dezembro de 2012, 
e de Audiência Pública dessa CPMI no dia 7 de 
dezembro de 2012, a realizar-se na Assembleia 
Legislativa do Pará. Senadora Ana Rita. ............... 142

Requerimento nº 1.025, de 2012, que solicita 
licença para ausentar-se dos trabalhos Casa para 
participar de diligência da CPMI da Violência contra 
a Mulher na cidade de Boa Vista - RR, no dia 10 de 
dezembro de 2012. Senadora Ana Rita. ................ 142

Requerimento nº 1.026, de 2012, que solici-
ta destaque para votação em separado do artigo 
8º do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2012. 
Senador José Agripino. ......................................... 207

Requerimento nº 1.027, de 2012, que solicita 
destaque para a votação em separado para a su-
pressão do art. 8º do Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2012. Senador Alvaro Dias. .................... 207

Requerimento nº 1.028, de 2012, que solicita 
destaque para a votação em separado do art. 8º do 
PLV 25/2012. Senador Flexa Ribeiro. .................... 207

Requerimento nº 1.029, de 2012, que solicita 
destaque para votação em separado do art. 7º do 
PLV 25/2012. Senador Randolfe Rodrigues. ......... 208

Requerimento nº 1.030, de 2012, que solicita 
destaque para votação em separado do artigo 7º 
do PLV 25/2012. Senador José Agripino. .............. 208

Requerimento nº 1.031, de 2012, que solici-
ta destaque para a votação em separado para su-
pressão do art. 7º do PLV 25/2012. Senador Alvaro 
Dias. ....................................................................... 209

Requerimento nº 1.032, de 2012, que solicita 
destaque para a votação em separado do art. 2º do 
PLV 25/2012. Senador Flexa Ribeiro. .................... 209

Requerimento nº 1.033, de 2012, que solicita 
urgência para o Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado nº. 253, de 2009.  ..................... 231

Requerimento nº 1.034, de 2012, que solicita 
a suspensão do prazo para apresentação de emen-
das ao PLS 236/2012. Senador Tomás Correia. .... 277

Requerimento nº 1.035, de 2012, que solicita 
autorização para desempenhar missão no exterior 
como representante do Senado Federal, no dia 1º 
de dezembro de 2012, para participar da XXVIII 
Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Ameri-
cano, na Cidade do Panamá. Comunica, ainda, que 
estará ausente do País de 30 de novembro a 2 de 
dezembro de 2012, para desempenho da missão. 
Senador Eduardo Suplicy. ..................................... 281

Requerimento nº 1.036, de 2012, que solicita 
informações ao S enhor Ministro-chefe da Secre-
taria Geral da Presidência da República, sobre o 
Gabinete Regional da Presidência na cidade de 
São Paulo. Senador Mario Couto. .......................... 292

Requerimento nº 1.037, de 2012, que solicita 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimen-
to do jornalista, apresentador e comentarista do 
Jornal da Band Joelmir Beting. Senador Eduardo 
Suplicy.................................................................... 378

Requerimento nº 1.038, de 2012, que soli-
cita a tramitação conjunta dos seguintes projetos: 
PLC 12/09, PLC 57/09, PLC 99/09, PLC 143/08, 
PLC 182/08, PLC 193/08, PLC 40/07, PLS 50/12, 
PLS 90/12, PLS 97/12, PLS 209/12, PLS 6/11, PLS 
65/11, PLS 271/11, PLS 439/11, PLS 460/11, PLS 
463/11, PLS 470/11, PLS 125/10, PLS 180/10, PLS 
274/10, PLS 276/10, PLS 277/10, PLS 278/10, PLS 
279/10, PLS 280/10, PLS 281/10, PLS 282/10, PLS 
283/10, PLS 1/09, PLS 135/09, PLS 408/09, PLS 
429/09, PLS 340/08, PLS 154/07, PLS 542/07 e 
PLS 371/12. Senador Alvaro Dias. ........................ 391

Requerimento nº 1.039, de 2012, que solicita 
que o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, 
seja remetido ao exame da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Senador Ciro Nogueira. 391

Requerimento nº 1.040, de 2012, solicita que 
o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, seja 



XI

Pág. Pág.

apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania. Senador Romero Jucá. ..................... 391

Requerimento nº 1.041, de 2012, solicita que 
seja encaminhado voto de pesar à Rede Bandei-
rantes e aos familiares do jornalista Joelmir Beting, 
falecido no dia 29 de novembro de 2012, aos 75 
anos. Senadora Ana Amélia. ................................. 391

Requerimento nº 1.042, de 2012, solicita que 
seja consignado nos Anais do Senado voto de pe-
sar pelo falecimento do jornalista Joelmir Beting, 
ocorrido no dia 29 de novembro de 2012. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 392

Requerimento nº 1.043, de 2012, que solicita 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimen-
to do ex-deputado federal Senhor Sérgio Miranda. 
Senadora Vanessa Grazziotin. .............................. 392

Requerimento nº 1.044, de 2012, que solici-
ta a inserção em ata de voto de congratulações e 
aplauso o à senhora Dalva Maria Carvalho Mendes, 
capitão-de-mar-e-guerra, por ter sido promovida a 
primeira mulher oficial general das Forças Armadas 
no Brasil. Senadora Vanessa Grazziotin. ............... 392

Requerimento nº 1.045, de 2012, solicita que 
sejam solicitadas informações ao Senhor Ministro 
da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, quanto 
à operação “Porto Seguro”. Senadora Vanessa 
Grazziotin. ............................................................. 393

SAÚDE

Considerações a respeito da iniciativa do 
Ministério da Saúde de distinguir, por meio de 
repasse de recursos, a qualidade do atendimen-
to aos cidadãos e cidadãs na atenção básica à 
saúde, com destaque ao Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e de Qualidade da Atenção 
Básica. Senador Humberto Costa. ....................... 121

Registro de dados divulgados pelo Ministério 
da Saúde, segundo os quais apontam que cerca 
de 77 municípios brasileiros estão em situação de 
risco para a dengue. Senador Casildo Maldaner. .. 125

Registro de aprovação de um projeto de au-
toria de Sua Excelência, pela Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara, que trata de incluir no 
rol dos serviços prestados pelos planos de saúde 
a quimioterapia oral em domicílio. Senadora Ana 
Amélia. ................................................................... 132

SEGURANÇA PÚBLICA

Considerações acerca da preocupação da 
população brasileira com o aumento da violência, 
com foco nas discussões em torno da proposta do 
novo Código Penal. Senador Acir Gurgacz............ 482

 SENADO FEDERAL

Considerações a respeito do Projeto de Reso-
lução nº 15, de 2011, que insere Capítulo ao Título 
I do Regimento Interno do Senado Federal para 
dispor sobre a alternância semanal entre sessões 
deliberativas e reuniões de comissões permanen-
tes. Senador Mozarildo Cavalcanti. ....................... 107

Comentários acerca da agenda legislativa e 
destaque ao trabalho do coordenador senador João 
Vicente. Senador Wellington Dias. ......................... 379

TELECOMUNICAÇÕES

Registro dos resultados finais do 8º Congres-
so de Canais Comunitários, realizado em Brasília. 
Senador Paulo Paim. ............................................. 9





Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 64129 

Ata da 219ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 27 de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Cícero Lucena, Casildo Maldaner,  
Cássio Cunha Lima, Inácio Arruda, Sérgio Souza e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 20 horas e 50 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os 
nossos trabalhos.

Havendo número regimental, declaramos, en-
tão, o início dos trabalhos desta tarde, a sessão do 
Senado Federal.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, o Senador Mário Couto. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estou 
inscrito, Sr. Presidente, como orador inscrito. Devo ser 
o segundo ou terceiro.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senador Paulo Paim consta inscrito 
normalmente em terceiro lugar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu falo depois, acho 
que o primeiro a falar pela inscrição, não tem outro 
inscrito aqui presente...

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem de inscrição, nós temos 
aqui o Senador Acir Gurgacz, o Senador Paulo Bauer, 
em terceiro, Senador Paulo Paim.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Acir Gurgacz não está e o Senador Paulo 
Bauer está presente. Então, quero falar para uma co-
municação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª está inscrito para uma comunica-
ção inadiável. E eu também estava chegando para fazer 
uma comunicação inadiável e gostaria de me inscrever.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Uma 
observação, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Paulo Bauer, pela 
ordem.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Cumprimentando V. 
Exª, eu apenas quero me colocar aqui à disposição para, 
havendo desejo da Mesa e do Senador Mário Couto, 
fazer a troca com ele para que ele fale antes de mim.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pronto, eu falo pelo Senador e ele fala depois para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não. O primeiro inscrito de hoje à tarde 
está o Senador Acir Gurgacz; em segundo lugar inscri-
to, ele não estando presente, pela ordem encontra-se 
inscrito o Senador Paulo Bauer.

Então, seria Paulo Bauer, Mário Couto e Paulo 
Paim, não chegando Acir Gurgacz agora.
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Portanto, com a palavra o eminente Senador Paulo 
Bauer, como segundo inscrito na falta do primeiro, e, 
em seguida, o Senador Mário Couto, o Senador Paulo 
Paim, como inscrito. E, como comunicação, fico depois 
do Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Antes, porém, a Presidência comunica 
às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que está 
convocada sessão conjunta do Congresso Nacional, a 

realizar-se na próxima quarta-feira, dia 28 de novembro 
do corrente, às doze horas e trinta minutos, no Plenário 
da Câmara dos Deputados, destinada à deliberação 
de Projetos de Lei do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, requerimentos que se-
rão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO  
Nº 1.009, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno e em aditamento ao Requerimento nº 904, de 
2012, aprovado na Sessão Plenária de 8-11-2012, que 
seja estendida até o dia 27-11-2012, inclusive, a autori-
zação para participar da Missão Parlamentar à República 
Popular da China, considerando que, por razões alheias 
à minha vontade, estarei desembarcando em Brasília-
-DF somente na noite do dia 27 de novembro próximo.

Requeiro, adicionalmente, que seja também jus-
tificada minha ausência aos trabalhos no dia 27-11-
2012 e nos termos do art. 39, I do Regimento Interno, 
comunico que nessa data estarei ausente do País.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012. – 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO 
Nº 1.010, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplausos aos estudan-
tes paraenses Djavan Valentim da Paixão e Renata 
Lopes de Holanda.

Requeiro ainda que este voto seja encaminhado 
aos homenageados.

Justificatição

Os estudantes Djavan Valentim da Paixão e Re-
nata Lopes de Holanda, do curso de Agronomia, da 
Universidade Federal Rural (UFRA) de Parauapebas, 
foram os grandes vencedores nacionais do Desa-
fio Sebrae 2012. Eles são da equipe Amazon Fruits 
e disputaram a final durante três dias em Salvador, 
na Bahia. A equipe paraense obteve uma pontuação 
acumulada de 87,76 pontos – mais de dois pontos à 
frente da segunda colocada, que obteve 85,37 pontos.

Eles disputaram a final com mais sete equipes de 
vários estados brasileiros e vão ganhar uma viagem 
internacional para um centro de referência em empre-
endedorismo, além de bolsa integral de estudos em 
curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas 
– FGV. O prêmio é inédito para estudantes paraenses.

O Desafio Sebrae estimula o espírito empreen-
dedor entre universitários de todo o país e neste ano 
está em sua 13ª edição. O estado ficou em 4º lugar 
no número de inscrições e ganhou o direito de levar 

duas equipes para a semifinal nacional. No Brasil, fo-
ram 153.027 estudantes inscritos desafiados a admi-
nistrar uma fábrica de polpas, sucos e frutas tropicais. 

O empreendedorismo deve ser estimulado no 
País, sobretudo entre os mais jovens e que estão no 
período de formação acadêmica. Certamente, a con-
quista estimula outros jovens a seguir o mesmo cami-
nho, além de valorizar a educação paraense e as boas 
práticas entre os estudantes.

Sala das Sessões, de 2012. – Senador Flexa 
Ribeiro.

REQUERIMENTO  
Nº 1.011, DE 2012

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do Re-
gimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consigna-
do nos anais do Senado Voto de Pesar pelo falecimento 
do professor e poeta paraense, Emir Hermes Bemerguy.

Requeiro, ainda:
a) Inserção em ata de Voto de Profundo Pesar 

pelo falecimento;
b) Apresentação de Condolências à família;
c) Encaminhamento do Voto ao Presidente da 

Academia de Letras e Artes de Santarém.

Justificação

Faleceu na manhã do dia 13 de novembro de 
2012, aos 79 anos, o nosso querido poeta Emir Hermes.

Nascido no vale do Tapájos, em Fordlândia/PA, 
Começou a estudar em Belterra (PA) e prosseguiu os 
estudos no Colégio Dom Amando (Santarém) e no 
Colégio Nazaré (Belém).

Graduou-se em Odontologia (1956) e exerceu a pro-
fissão por 30 anos. Durante 25 anos exerceu o magistério 
nos Colégios Santa Clara e Dom Amando, ministrando 
aulas de Física, Química, Biologia, Higiene, Ciências 
Naturais, Puericultura, Francês e Português; e também 
foi professor de Estudos dos Problemas Brasileiros nas 
Faculdades Integradas do Tapajós (FIT), em Santarém.

Seresteiro, tocador de violão, apreciador da boa 
música e compositor, manteve por vários anos o pro-
grama “Poemas e Canções”, na Rádio Rural de San-
tarém. Dedicou-se ainda à literatura, como escritor e 
poeta. Escreveu inúmeras crônicas, contos, romances e 
possui mais de vinte livros de prosas e poesias (cerca 
de 700 poemas). Livros como “Aquarela Mocoronga” 
(1984), coletânea de poemas sobre a magia, as len-
das, a natureza e aspectos humanos da vida santare-
na; “Diário de um Convertido” (2000); “Momentos Po-
éticos” (2007) e “Santarenices – Coisas de Santarém” 
(2010), estes últimos editados pelo Instituto Cultural 
Boanerges Sena e apoio da Prefeitura Municipal de 
Santarém, dentre tantos outros.
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Em 1993, recebeu o “Troféu Felisbelo Sussuara-
na”, prêmio máximo da literatura santarena, concedido 
pela Associação de Poetas e Escritores do Oeste do 
Pará. Por muitos anos coordenou a comissão organi-
zadora da Revista do Programa da Festa de N. S. da 
Conceição, onde escreveu numerosos artigos. Foi ainda 
membro da Academia de Letras e Artes de Santarém, 
na Cadeira nº 38.

Emir deixa mulher, seis filhos e nove netos. Peço 
o apoio dos meus Pares para a provação deste Voto.

Sala das Sessões , – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.012, DE 2012

Requeiro nos termos do Art. 256 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de 
Lei do Senado nº 425, de 2011, de minha autoria, que 
determina medidas para esclarecer os consumidores 
acerca dos tributos que incidem sobre mercadorias e 
serviços, em conformidade com o disposto no §5º do 
art. 150 da Constituição Federal.

Justificação

A proposição, que ora solicito a retirada de trami-
tação, tem sua ementa e conteúdo similar à do Projeto 
de Lei do Senado 76, de 2012, de minha autoria em 
conjunto com os senadores João Capiberibe, Randolfe 
Rodrigues e Ângela Portela. Considerando que o PLS 
76, de 2012, foi apreciado na Comissão de Assuntos 
Econômicos e encontra-se em análise terminativa na 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle, a providência se justifica e é 
recomendável. 

Sala das Sessões  – Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Presidência defere o requerimento 
que acaba de ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.013, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, o desapensa-
mento do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012, 
que “Altera o art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, para limitar a jornada de trabalho dos empre-

gados rurais, a quarenta horas semanais, e dá outras 
providências.”, para que passe a tramitar de forma 
autônoma em relação ao Projeto de Lei do Senado 
nº 208, de 2012.

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, PSB/SE.

(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.014, DE 2012

Requeiro, na forma do disposto no caput do art. 
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tra-
mitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado (PLS) 
Complementares nº  358, de 2004; PLS nº 373, de 
2007; e PLS nº 389, de 2008, por versarem sobre a 
mesma matéria.

Sala das Sessões, de novembro de 2012. – Sena-
dor José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O requerimento que acaba de ser lido 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu o Aviso 
n° 206, de 22 de novembro de 2012, do Ministro de 
Estado de Minas e Energia, por meio do qual solicita 
dilatação do prazo para envio da resposta ao Reque-
rimento n° 705, de 2012, de informações, de iniciativa 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle.

Cópia do Aviso foi encaminhada à Comissão 
requerente.

O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da 
Mesa aguardando as informações solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu o Ofício 
n° 127, de 22 de novembro de 2012, do Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presi-
dência da República, em resposta ao Requerimento 
n° 760, de 2012, de informações, de autoria do Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Com a palavra V. Exª, Senador Paulo 
Bauer, por 10 minutos, regimentalmente.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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– Sr. Presidente, nobres colegas, Senadores e Sena-
doras, é com muito prazer que ocupo a tribuna desta 
Casa, já no momento em que iniciamos os trabalhos 
de hoje, e a Ordem do Dia certamente também terá 
deliberações importantes que haveremos de tomar, 
e, na oportunidade em que me dirijo a V. Exªs e a to-
dos que, através dos mecanismos de comunicação do 
Senado, acompanham esta sessão e o seu trabalho, 
quero iniciar, Sr. Presidente, naturalmente, mencio-
nando que a imprensa nacional dá notícias ao Brasil 
inteiro de mais uma série de fatos ocorridos no âmbito 
do Poder Executivo, que deixa estarrecida a opinião 
pública do nosso País. Os fatos recentemente denun-
ciados pela Polícia Federal, com relação a trafico de 
influência, à venda de informações confidenciais, à 
quebra de sigilos, deixa o nosso País e a nossa socie-
dade bastante preocupados e também, por que não 
dizer, deixa os brasileiros, até certo ponto, estarreci-
dos. Estamos vendo, há muito tempo, uma série de 
fatos serem noticiados, envolvendo agentes da Ad-
ministração Pública, pessoas que alcançam posições 
governamentais, exercendo cargos de confiança, e 
isso, obviamente, traz à opinião pública, à sociedade 
brasileira, um questionamento incontestável: por que 
tantos agentes públicos, por que tantos detentores de 
cargos públicos, na Administração Federal, se envol-
vem em atos ilegais? São identificados, acusados e, 
na maioria das vezes, demitidos. 

É claro, sabemos, Senador Mário Couto, que vai 
haver um processo, vai haver uma análise técnica de 
todos os fatos que a Polícia Federal identifica, através 
dos mecanismos investigatórios que tem ao seu dis-
por, mas a primeira providência está correta: afastar 
aqueles que têm contra si alguma acusação. Até que se 
prove o contrário, essas pessoas, evidentemente, não 
podem ocupar cargos e exercer funções de responsa-
bilidade pública. Agora, pior é verificarmos que órgãos 
como agências reguladoras, como Advocacia-Geral 
da União, como o próprio Gabinete da Presidência da 
República estão presentes nesses escândalos, nessas 
denúncias. E, quando a gente vê órgãos dessa impor-
tância, dessa relevância serem mencionados, ficamos 
muito preocupados porque sabemos que é exatamente 
nesses locais que se executam as grandes decisões 
que deveriam favorecer o País; acima de tudo, o País. 

Eu fico me perguntando por que tanta gente, ao 
assumir cargos como o de ministro ou de dirigente de 
estatal, cargo comissionado de segundo ou terceiro 
escalão na Administração Pública coloca a mão sobre 
a Bíblia e faz juramento; juramento de que vai cumprir 
a Constituição. Anunciam uma série de atitudes que 
vão orientar a sua conduta, o seu trabalho.

Nós mesmos fazemos aqui no Senado sabatina 
para conferir se o diplomata está em condições de as-
sumir a chefia de uma Embaixada; fazemos sabatina 
para diretor do Banco Central; fazemos sabatina para 
titular de agência reguladora.

É evidente que pode acontecer algum desvio, 
porque, depois da sabatina, vem a outra verdade, vem 
o outro momento no qual aquele que foi indicado vai 
se encontrar. E, sempre se diz, alguém pode não ter 
cometido nenhum pecado ao longo da vida, mas pode 
ser um pecador daqui a pouco.

Evidentemente, as sabatinas que o Senado reali-
za pelo menos permitem que a gente conheça melhor 
e mais profundamente a vida pregressa da pessoa.

Agora, para os cargos que não têm sabatina no 
Senado, evidentemente vale a avaliação política e os 
critérios que o próprio Governo e a chefia do Poder 
Executivo, seja ele Federal, estadual ou municipal, es-
tabelece para a identificação.

Agora, vemos, de repente, que quem está em 
um determinado cargo já foi uma vez secretário, as-
sessor ou qualquer coisa de alguém que está sendo 
punido pelo Superior Tribunal Federal com mais de 20 
anos de cadeia.

Quer dizer, o bandido, que evidentemente tinha 
alguém ao seu redor, acaba vendo, ele próprio, uma 
sentença contra si e a pessoa que o assessorou ser 
promovida a outro cargo. A coisa não fecha!

Quer dizer, o critério de escolha de nomes por 
parte da chefia do Poder Executivo, por parte da co-
ordenação política e administrativa do Governo não 
está boa, não obedece a critérios de zelo, a critérios 
de cuidado. Nós aqui, no Senado – é preciso dizer, 
Presidente Casildo Maldaner –, precisamos, inclusive, 
aprimorar. As sabatinas que são feitas aqui de autori-
dades precisam entrar num detalhamento maior.

Eu penso que, numa reformulação de Regimento, 
que já se discute nesta Casa, nós deveríamos esta-
belecer, por exemplo, que determinadas questões que 
são colocadas nas sabatinas deveriam ser colocadas, 
inclusive, num momento de reunião sigilosa, para que 
nós, Senadores, exercêssemos na plenitude a nossa 
responsabilidade sem nenhum constrangimento, po-
dendo questionar pessoas a respeito de assuntos que 
dizem respeito à sua vida privada, à sua vida pessoal. 
Por que não?

Nós, políticos, nós, Senadores, temos a nossa 
vida pessoal invadida, investigada, aberta em todos 
os momentos. A vida da nossa família, o nosso patri-
mônio, tudo é posto publicamente.

E, quando a gente faz uma sabatina de alguma 
autoridade aqui, a gente fala muito mais dos conhe-
cimentos que ele tem para exercer aquela função e 
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muito menos das questões que estão relacionadas à 
sua conduta pessoal, à sua vida pessoal ao longo de 
todos os anos em que atuou e exerceu funções, volto 
a dizer, inclusive de assessoramento daqueles que 
foram condenados politicamente e agora estão sendo 
condenados na Justiça Federal por atos de ilegalida-
de e por atos que merecem e precisam ser punidos 
exemplarmente.

Então, nós precisamos avançar. E talvez a gente 
precise, inclusive, estender essa sabatina para mais 
além, alcançando outro tipo de autoridade e não ape-
nas aqueles dirigentes de Banco Central, da área da 
diplomacia ou das agências reguladoras ou do DNIT, 
como já é o caso, que é a única autarquia que tem 
esse procedimento por parte do Senado. Nós deverí-
amos fazê-lo, sim, porque, se o Executivo não faz, se o 
Executivo se subordina às intenções e aos interesses 
partidários e políticos, nós temos que, sim, em nome 
dos Estados do Brasil, em nome da nossa função de 
guardião da democracia e guardião das instituições, 
fazer com que o Senado ocupe e execute esse papel, 
suplementarmente, para ajudar o País a não ter esses 
sustos, esses sobressaltos com essas notícias.

Ouço, com muito prazer, o Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Para-

béns pelo pronunciamento. Vou tentar ser breve. V. Exª 
traz um tema de suma importância para este Sena-
do Federal na tarde de hoje, chamando a atenção da 
Pátria. Senador, eu vou só lembrar aqui um caso que 
nós tivemos dentro do Senado. O Sr. Pagot, do DNIT, 
aquele senhor, que, depois de tanto tempo eu falar, 
falar, chamar atenção, quando foi sabatinado neste 
Senado, quando foi sabatinado, eu chamei a atenção 
para o fato de que esse cidadão já tinha levado R$500 
mil dos cofres do Senado Federal. Eu chamei a aten-
ção para isso na sabatina, meu caro Senador. Sabe 
o que aconteceu? 

(Soa a campainha.)
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – O Gover-

no votou a favor desse senhor e esse senhor, depois, 
fez o desvio de bilhões de reais lá no DNIT. É isso que 
acontece. Nós, oposição, colocamos a nossa posição, 
mas somos derrotados.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Obrigado, Senador Mário Couto.

Peço ao Sr. Presidente mais um minuto para dizer 
a V. Exªs que, efetivamente, é necessário cumprimen-
tar a Polícia Federal pelo seu trabalho, é necessário 
até reconhecer que a Presidente da República toma a 
providência adequada ao exonerar aqueles...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ...que 

são citados pela Polícia Federal por envolvimento em 

atos irregulares, mas isso não é suficiente. Nós pre-
cisamos avançar na nossa função e no nosso papel 
constitucional de proteger as instituições e de, acima 
de tudo, valorizar a ação do Governo, a ação política 
dos grandes brasileiros que querem um País honesto, 
um País progredindo, um País de gente que valorize 
as ações de servidores públicos, de detentores de 
cargos públicos que se pautem e se conduzam pela 
ética e pela eficiência.

Cito, Presidente, só para dar conhecimento à 
Casa, que na tarde de ontem estive em São Paulo, exa-
tamente na sede do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos daquele Estado, para cumprimentar e 
aplaudir a ação daquela instituição...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 

...pela publicação de um livro que tem o título de Ar-
recadação Fiscal no Brasil 2005 a 2011, um livro que 
foi elaborado pelos professores Eduardo Bueno da 
Fonseca Perillo, Renaldo Antônio Gonçalves e Maria 
Cristina Sanches Amorim e que fala exatamente da 
questão tributária no Brasil.

Eu estive lá como autor de algumas medidas 
aqui, de proposta de emenda à Constituição e projeto 
de lei, que visam exatamente a reorganizar, reduzir a 
carga tributária e organizar a questão da arrecadação 
fiscal no País. Fizemos lá um grande debate, com a 
participação de muita gente e, sem dúvida nenhuma, 
a convicção de todos é a mesma: precisamos fazer 
uma reforma fiscal e tributária no País no menor pra-
zo. Isso será positivo para o País, para o Governo e 
para os brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Blo-

co/PMDB – SC) – Parabéns a V. Exª, Senador Paulo 
Bauer. Inclusive, a proposta de V. Exª está repercutin-
do enormemente no Brasil, por baixar, principalmente, 
impostos em relação aos medicamentos.

Na sequência, como comunicação inadiável, te-
mos aqui inscrito o Senador Mário Couto.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
pelo Regimento Interno, por cinco minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, há vários dias, Pre-
sidente, que é minha intenção apresentar um projeto 
– um projeto de lei –, e, por vários motivos, não tive a 
oportunidade.

Tiro a tarde de hoje para, primeiro, anunciar a V. 
Exª que vamos retomar – e eu espero o apoio de V. 
Exª –, vamos retomar, Senador Paulo Paim – tenho 
certeza de que, na quarta-feira à tarde, vamos ter a 
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adesão de vários Senadores –, encampar novamente 
a luta pró-aposentados neste País. Precisamos disso. 
Precisamos recomeçar. Precisamos mostrar ao Governo 
Federal que os aposentados do Brasil não aguentam 
mais a vida que levam hoje.

Amanhã falarei mais sobre este assunto, mas 
quero dedicar a tarde de hoje para falar um pouco da 
corrupção que se generalizou neste País.

Minha Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos 
paraenses, eu que te adoro tanto, querida virgem, até 
quando nós vamos escutar, neste País, notícias de 
roubalheira generalizada?

Nem terminou o mensalão. Quantos Ministros fo-
ram demitidos? Agora a corrupção vai para dentro do 
Governo, vai para os gabinetes do Governo Federal.

Deus do céu, Presidente! Presidente, este País 
não vai a lugar nenhum, Presidente, com a corrupção 
generalizada! Esse dinheiro que está sendo lesado 
dos cofres públicos é dinheiro da Saúde, Presidente! 
É dinheiro da Educação, Presidente! É dinheiro das 
estradas, dos portos, dos aeroportos! Tudo isso por 
fazer, e a corrupção no Brasil se instituiu de uma vez 
por todas. A corrupção no Brasil se generalizou, Pre-
sidente. Ela não tem fim, Presidente. Ela não tem fim.

Eu quero aqui, na tarde de hoje, Srªs e Srs. Se-
nadores, Sr. Presidente – e peço a ajuda de V. Exªs 
–, dizer que nós temos que deixar algo que marque a 
história deste País, com a atitude e a decência do Su-
premo Tribunal Federal. Nós temos que deixar para os 
nossos filhos e netos a história desse mensalão. Tem 
que ficar marcado no Brasil o conceito e a moralidade 
do Supremo Tribunal Federal, para que, mais tarde, 
aqueles brasileirinhos que nascem hoje possam per-
ceber a coragem, o amor e a dedicação de cada um 
dos Ministros.

Por isso, Sr. Presidente, trago um projeto de lei que 
institui o dia 12 de novembro de 2012 como o Dia do 
Mensalão, marco de combate à corrupção neste País.

Precisamos marcar, Presidente! Precisamos mar-
car, grifar esse dia, para que, nesse dia, todos os bra-
sileiros possam pensar no que aconteceu neste País, 
possam pensar na atitude do Supremo Tribunal Fede-
ral. E que sirva de exemplo para todos os brasileiros 
que nascem neste País.

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB - PA) – Já 

vou sair, Presidente.
Certamente, a presente iniciativa é uma forma de 

guardar na memória da sociedade brasileira o dia em 
que a mais alta Corte de Justiça do País contemplou 
o maior anseio popular, de ver penalizado, execrado 
do cenário político brasileiro aquele representante que, 
de forma covarde, de forma cínica, de forma desca-

rada, usurpou as suas competências ao desviar ver-
ba pública por meio da prática de atos de corrupção, 
formação de quadrilha, lavagem de dinheiro (Fora do 
microfone.), de peculato, entre outros ilícitos que só 
atingiram as pessoas mais carentes. Sim, diretamente, 
as pessoas mais carentes deste País, por justamente 
dependerem, para a sua sobrevivência, única e exclu-
sivamente de recursos. São serviços como a Saúde, 
o Transporte e a Educação.

(Fora do microfone.) Em decorrência, neste País, 
deste ato, outros setores deixaram de receber esse 
recurso e, por conseguinte, não realizaram melhorias, 
nem ampliaram, da forma como deviam, o atendimen-
to, em razão do que muitos tiveram sua vida ceifada à 
porta de hospital, por falta de assistência e de remédio.

Ao descer desta tribuna, Sr. Presidente, falo à 
Nação brasileira, falo à minha Pátria, de coração feri-
do: a corrupção neste Brasil está chegando a quase 
R$100 bilhões, Srs. brasileiros e brasileiras!

Como pode, Brasil?
Como podem viver os aposentados, por exemplo, 

os aposentados brasileiros, que passam fome (Fora do 
microfone.), que não têm remédio, que não têm assis-
tência de absolutamente nada?

E hoje, pelas notícias dos jornais, estão rouban-
do dentro dos gabinetes da Presidência da República! 
Dentro dos gabinetes, Presidente! Estão roubando den-
tro dos gabinetes! Não é só o mensalão, Presidente! 
É a sem-vergonhice geral neste País.

“Roubem! Podem roubar! Abriram as portas!’
Será que o Dirceu tira um ano de cadeia, Pre-

sidente? Será, Presidente? Tira nada. Tira nada. Eu 
duvido! Eu aposto! Aposto meu mandato, se for ne-
cessário, se o Dirceu vai passar mais de um ano na 
cadeia. (Fora do microfone.) E ainda vai dizer o se-
guinte, Presidente, ainda vai escrever um livro assim: 
“Os meus dias na cadeia”. E vai vender muito livro. E 
vai ganhar muito dinheiro.

Esse é o nosso País, Presidente.
Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência dos inscritos, passamos 
a palavra agora ao eminente Senador Paulo Paim.

V. Exa, pelo Regimento Interno, tem direito a dez 
minutos.

Com a palavra o eminente gaúcho Senador Pau-
lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Casildo Maldaner, quero na verdade...

(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Tenho 
que ir até a Comissão de Orçamento, às 14h30 eu te-
nho uma audiência pública para discutir a questão dos 
povos indígenas, às 14h45 tenho outra audiência com 
os movimentos sociais para criar uma frente nacional 
em defesa das questões relacionadas...

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Veja, V. Exa, não querendo atrapalhá-lo, 
porque é um homem ocupado. Começa às segundas-
-feiras de manhã, e os aposentados do Brasil inteiro...

Eu estava até pensando: eu sou o próximo a falar 
para uma comunicação inadiável. Cheguei esta ma-
drugada de uma missão à China com outros colegas, 
e gostaria de fazer o registro...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pode fazer.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – ...com V. Exa para presidir a sessão. 
Não sei se vai poder, porque já está com audiências 
fora, então nós vamos buscar outros colegas. Mas V. 
Exa sempre é carinhoso com isso, e preside, mas bus-
carei outros colegas para isso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nem que 
V. Exa fale da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Ah, que isso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quando 
chegue um outro... Eu já fiz isso diversas vezes. Quan-
do não há outros Parlamentares em plenário, eu falo 
da Presidência, esperando que os colegas...

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Obrigado pelo conselho.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E uma 
missão internacional como a sua, à China, é mais do 
que legítimo que, no exercício da Presidência, V. Exa 
dê o relato, pelo tempo que for necessário, para a ses-
são não cair e os Senadores chegarem ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Obrigado a V. Exa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas, Sr. 
Presidente, eu quero fazer dois registros. Primeiro, fa-
lando dos resultados finais do 8o Congresso de Canais 
Comunitários, realizado em Brasília. Eles tomaram 
uma série de posições, deixaram aqui um plano de 
mobilização para que os canais comunitários de TV e 
de rádio tenham o devido apoio, principalmente dos 
órgãos de Governo, e, com isso, possam ampliar esse 
importante veículo que são as TVs e rádios comunitá-
rias para o atendimento democrático do conjunto da 
população deste País.

Eles chegaram aqui com muitos pontos: defini-
ção de uma política nacional para as TVs comunitárias 
junto ao Ministério das Comunicações; fortalecimento 

definitivo de um fundo nacional de apoio e desenvol-
vimento às TVs comunitárias; apontaram também a 
aquisição de equipamentos de transmissão e de pro-
dução, visando adquirir a implantação de TV digital 
e a extinção do sinal analógico; apontaram também 
o encaminhamento aos governos federal, estadual e 
municipal destinado a termos um montante público 
institucional para fortalecer os canais comunitários, 
percentual de um montante público; a apresentação 
de projetos de lei no Legislativo para garantir o avanço 
das TVs comunitárias; a cobrança ao Governo Federal 
da regulamentação da vinculação da publicidade co-
mercial também nos canais comunitários; a cobrança 
ao Ministério das Comunicações da publicação da re-
gulamentação do Canal da Cidadania, que vai permitir 
a presença das TVs comunitárias num modelo digital. 

Enfim, são aqui em torno de cinquenta propostas, 
e eu peço a V. Exª que as considere para que fiquem 
registradas nos Anais da Casa. 

Também, Sr. Presidente, eu gostaria que ficasse 
registrado, nos Anais da Casa, o resultado do Encontro 
Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, que foi re-
alizado em Salvador, do dia 18 ao dia 23 de novembro. 

Os auditores-fiscais do trabalho, reunidos em 
Salvador, durante o 30º Encontro Nacional 
da categoria, buscaram respostas para uma 
pergunta que inquieta e envergonha [a todos], 
está aqui no documento: Por que a proteção 
ao trabalhador está em risco? 
Painéis, palestras, mesas redondas, depoi-
mentos de juristas, de intelectuais, de parla-
mentares e dos próprios auditores-fiscais le-
varam a conclusões e a muitos porquês, que 
nós, auditores-fiscais do trabalho, queremos 
compartilhar com toda a sociedade, porque 
nossa atividade é essencialmente voltada à 
defesa do trabalhador. 
[E dizem eles.] Prova do nosso compromisso 
é o Movimento Ação Integrada, uma parceria 
do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
do Trabalho – Sinait, com a Organização In-
ternacional do Trabalho – OIT, para a qualifi-
cação profissional, com o objetivo de incluir os 
egressos de condições análogas à escravidão 
no mercado de trabalho.
Somos [sujeitos] da luta pela defesa do traba-
lhador e é o nosso dever denunciar as mazelas 
que assolam o nosso País no que diz respeito 
à proteção daqueles que contribuem para o 
desenvolvimento da Nação. 
[Aí eles vão falando, Sr. Presidente, e citam] 
porque os princípios fundamentais da Cons-
tituição Federal, de cidadania, dignidade da 
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pessoa humana e os valores sociais do tra-
balho estão sendo desrespeitados por meio 
da precarização das condições de trabalho.
Porque o absurdo número de acidentes do tra-
balho – apenas em 2011 foram mais de 700 
mil notificações, que [infelizmente, fruto disso], 
resultaram na invalidez de 14 mil trabalhado-
res e 2.800 mortos. É uma irresponsabilidade 
que vem sendo sistematicamente ignorada e 
que eleva sobremaneira o custo Brasil. Esses 
dados referem-se apenas aos trabalhadores 
formais. Estudos apontam que o número de 
mortes por acidentes de trabalho chegam [Sr. 
Presidente, é assustador], a 20 mil por ano 
[seja bem-vindo, Senador], atingindo, inclusi-
ve, crianças e adolescentes.
Porque a ameaça de flexibilização da legisla-
ção referente à terceirização é um desrespei-
to ao trabalhador, que está vendo segmentos 
[cada vez mais avançarem nesse sentido] em 
detrimento do povo brasileiro. A terceirização 
se tornou um dano social, porque enfraquece o 
trabalhador, à medida que impede a efetivação 
de direitos, [como se fossem os terceirizados 
trabalhadores] de segunda categoria.

Eu resumo, Sr. Presidente, os dados dos aci-
dentes. De cada 10 mortes por acidente de trabalho, 
8 são de terceirizados. Isso preocupa há muito. Dizem 
eles também. 

Por que a falta de auditores-fiscais ameaça os 
trabalhadores? Somos apenas 2.900 para dar 
proteção a mais de 90 milhões de trabalhado-
res e trabalhadoras e ao invés de [aumentar] 
o número de auditores, [estamos diminuindo, 
cada vez mais, aumenta o número de empre-
sas, aumenta o número de trabalhadores e 
diminui o número de fiscais e aumenta vergo-
nhosamente o número de mortes e de aciden-
tes no trabalho]. 

Sr. Presidente, eu peço que V. Exª considere na 
íntegra a Carta de Salvador, que é assinada pelo Sin-
dicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho, no 
30º Encontro Nacional da categoria. 

E por fim, Sr. Presidente, quero ainda dizer que 
hoje são 27 de novembro, é o Dia Nacional do Técnico 
de Segurança do Trabalho, tem a ver com os temas de 
que tratei aqui antes.

Hoje, 27 de novembro, é o Dia Nacional do Téc-
nico de Segurança do Trabalho. 

A profissão de Técnico de Segurança do Trabalho 
(Lei n° 7410/85) foi regulamentada através do Decreto 

Presidencial n° 92.530, de 09 de abril de 1986, assina-
do pelo então Presidente da República, José Sarney.

Trata-se de uma categoria profissional diferencia-
da, que possui o seu registro profissional após sua for-
mação, obrigatoriamente, junto ao Ministério do Traba-
lho e Emprego, para o seu pleno exercício profissional.

São, portanto, trabalhadores que atuam na linha 
de frente na luta pela promoção e execução da proteçao 
ao trabalho e que caminham em busca de objetivos 
que assegurem condições mais dignas de segurança 
e saúde para os trabalhadores.

Trata-se de uma categoria profissional diferen-
ciada de grande importância para o País. 

No entanto esses profissionais já desempenha-
vam suas funções muito antes dessa data, uma vez 
que os prevencionistas, como são chamados, sempre 
se preocuparam com o bem-estar do trabalhador e lu-
taram sempre por melhores condições de trabalho e, 
naturalmente, contra os acidentes no trabalho.

Além de atuarem na prevenção de acidentes de 
trabalho, os Técnicos em Segurança do Trabalho, única 
categoria reconhecida por lei entre as outras que inte-
gram o Serviço Especializado em Segurança e Saúde 
no Trabalho (SESMT), zelam pela integridade física e 
mental do trabalhador.

Desta forma, auxiliam o empregador, a fim de 
criar um ambiente laboral adequado às normas de Se-
gurança e Saúde no Trabalho, mais conhecidas como 
Normas Regulamentadoras e outras regulamentações, 
sendo responsáveis por estabelecer a obrigatorieda-
de de serviços e programas relacionados à saúde e 
segurança no trabalho.

Sr. Presidente, não dá para ler todo o documen-
to porque é amplo, mas eu aproveito este momento 
para dizer que também fui Técnico de Segurança do 
Trabalho. Por isso, tenho uma atuação muito voltada 
para essa área dos acidentes, doenças no trabalho e 
questiono tanto...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... a falta 

de Técnico de Segurança do Trabalho, a falta de fiscais 
no trabalho e, por isso, neste momento, que é um dia 
de aniversário dessa categoria, eu fiz questão de vir 
à tribuna para fazer o registro.

Termino dizendo, Sr. Presidente, que o Conse-
lho Federal dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
– Confetest, tem conquistado muitos avanços para a 
categoria, mas a sua independência é fundamental 
para a melhoria da sua atuação profissional, vindo 
dessa forma a colaborar muito mais com o Brasil e 
com o trabalhador do nosso País na divulgação de 
práticas preventivas e principalmente colaborando, de 
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uma forma mais segura, na redução dos acidentes de 
trabalho e das doenças ocupacionais.

Termino dizendo que peço, respeitosamente, que 
este pronunciamento...

(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... fique 

nos Anais da Casa, como forma de cumprimento (Fora 
do microfone.) aos Técnicos de Segurança do Trabalho 
pela passagem do seu dia, 27 de novembro. 

Vida longa aos Técnicos de Segurança do Tra-
balho!

Peço a V. Exª que considere, na íntegra, os três 
pronunciamentos, Sr. Presidente Cássio Cunha Lima.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico) – 

Registro sobre o Dia Nacional do Técnico de Se-
gurança do Trabalho – 27 de novembro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 27 de 
novembro, é o Dia Nacional do Técnico de Segurança 
do Trabalho. Mas, afinai, quem são esses profissionais?

A profissão de Técnico de Segurança do Trabalho 
(Lei N° 7410/85) foi regulamentada através do Decreto 
Presidencial N° 92.530 de 09 de abril de 1986, assina-
do pelo então presidente da República, José Sarney.

Trata-se de uma categoria profissional diferencia-
da, que possui o seu registro profissional após sua for-
mação, obrigatoriamente, junto ao Ministério do Traba-
lho e Emprego, para o seu pleno exercício profissional.

São, portanto, trabalhadores que atuam na linha 
de frente na luta pela promoção e execução da proteçao 
ao trabalho e, que caminham em busca de objetivos, 
que assegurem condições mais dignas de segurança 
e saúde para os trabalhadores.

Trata-se de uma categoria profissional diferencia-
da de grande importância para o nosso país e, para a 
sociedade brasileira.

No entanto, esses profissionais já desempenha-
vam suas funções muito antes dessa data, uma vez 
que os prevencionistas, como são chamados, sempre 
se preocuparam com o bem-estar no dos trabalhado-
res e com a melhoria das condições do ambiente e 
meio de trabalho.

Além de atuarem na prevenção de acidentes de 
trabalho, o Técnico em Segurança do Trabalho que é 
a única categoria reconhecida por lei entre as outras, 
que integram o Serviço Especializado em Segurança e 
Saúde no Trabalho (SESMT) - zelam pela integridade 
física e mental do trabalhador.

Desta forma, auxiliam o empregador, a fim de 
criar um ambiente laborai adequado às normas de Se-
gurança e Saúde no Trabalho, mais conhecidas como 
Normas Regulamentadoras e outras regulamentações, 
sendo responsáveis por estabelecer a obrigatorieda-
de de serviços e programas relacionados à saúde e 
segurança no ambiente de trabalho.

Entre as atividades desenvolvidas pelo técnico 
em Segurança do Trabalho está o dever de informar e 
sugerir ao empregador, por meio de parecer técnico e 
outros meios, quanto aos riscos sobre os trabalhado-
res, orientando-os quanto às medidas para eliminá-los.

Para isto, eles precisam analisar os processos de 
trabalho e identificar os fatores de riscos de acidentes 
e doenças do trabalho.

Também cabe ao técnico elaborar e executar me-
didas e recomendações de segurança e, programas 
de prevenção com a participação dos trabalhadores, 
avaliando e auditando os resultados destas ações, 
promovem a capacitação do trabalhador, através de 
cursos, palestras e outros recursos técnico-pedagógi-
cos, orientando também os trabalhadores terceirizados 
quanto à Segurança e Saúde no Trabalho.

Estudam as condições de segurança dos locais 
de trabalho, das instalações e das máquinas e equipa-
mentos, identificando seus pontos de risco, recomen-
dando a implantação de dispositivos de segurança e 
outras proteções; planeja e desenvolve a implantação 
de técnicas relativas a gerenciamento e controle de 
riscos, vistoria, avalia e indica medidas de controle 
sobre o grau de exposição a agentes agressivos de 
riscos físicos, químicos e biológicos.

Também analisam riscos, acidentes e falhas, in-
vestigando causas e propondo medidas preventivas e 
corretivas, entre outras competências.

A sua Classificação Brasileira de Ocupações – 
CBO é de n° 3.516, onde prevê essas e outras atu-
ações e funções no exercício da profissão, que foi 
publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e, 
disponível no site deste Ministério, sendo construído 
anteriormente em três etapas: descrição, avaliação e 
co-avaliação, com a participação da FEA/USP, MTE, 
SEMTEC/MEC, Fundacentro, Representação Patronal 
e dos Trabalhadores e, principalmente pela categoria, 
através de inúmeros diretores da Federação Nacional 
dos Técnicos de Segurança do Trabalho – FENATEST 
e por outros colaboradores, diretores dos Sindicatos 
Estaduais afiliados à Federação.

Para lembrar a importância deste profissional 
são realizadas diversas atividades pelo país em alu-
são a esta data.
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Há a necessidade de diversas iniciativas para 
reduzir os acidentes e melhorar as condições de tra-
balho no Brasil.

A sociedade organizada deve fazer a sua parte e 
o governo de forma interministeriai, deve propor medi-
das para aperfeiçoar as condições de trabalho, através 
de implantações de políticas públicas eficazes na área 
da segurança e saúde no trabalho.

E no caso das empresas, devem tratar a preven-
ção como parte integrante de suas atividades e de 
seus negócios, onde através de sistema de gestão, 
contemple a busca de ambientes seguros de trabalho, 
conforme determinou o 13° Congresso Mundial sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho, promovido pela Or-
ganização Internacional do Trabalho -OIT, realizado 
no mês de julho deste ano em Seul - Coreia do Sul.

Uma dessas necessidades também é de poder 
contar com o apoio e iniciativa da Presidente Dilma 
Rousseff e, do Ministro do Trabalho Brizola Neto, para 
presentear esta importante categoria, que têm como 
seu objetivo maior, a regulamentação do Conselho Fe-
deral dos Técnicos de Segurança do Trabalho – CON-
FETEST, que além de almejar o objetivo da categoria, 
poderá colaborar com o Estado de uma forma positiva, 
na redução dos acidentes no trabalho no país, vindo 
colaborar e muito, com a Política Nacional de Segu-
rança e Saúde no Trabalho e no Plano Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho, ambos sancionados 
recentemente pela Presidenta da República.

O processo do anteprojeto de lei de iniciativa do 
governo (n° 46010.001767/2003-99) e a Exposição 
de Motivos (n° 16 de 08.12.2004), que já foi enviado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a Casa 
Civil da Presidência da República, ao Ministério do 
Planejamento e para a Advocacia Geral da República.

Atualmente esse anteprojeto de iniciativa do go-
verno, se encontra no Gabinete do Ministro do Traba-
lho e Emprego.

O país precisa investir mais em prevenção e gas-
tar menos com acidentes de trabalho, pois a prevenção 
é o principal instrumento para a redução dos enormes 
índices de acidentes e de doenças ocupacionais que 
temos no Brasil e, esses profissionais são de suma 
importância nesta atual conjuntura.

Parabéns para todos os Técnicos de Segurança 
do Trabalho pela sua data comemorativa, que trabalham 
em defesa da segurança e saúde de todos os trabalha-
dores, indiscriminadamente, que acreditam e apostam 
em dias melhores, novas conquistas, lutando contra o 
preconceito e atitudes antiéticas e, principalmente pela 
conquista definitiva de seu Conselho Próprio, que é o 
Conselho Federal dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho -CONFETEST; conquistando assim, definitiva-
mente, a sua independência, melhoria em sua atuação 
profissional, vindo dessa forma colaborar com o Brasil 
e com o povo trabalhador brasileiro, na divulgação de 
práticas preventivas e, principalmente, colaborando de 
uma forma mais segura, na redução dos acidentes no 
trabalho e, das doenças ocupacionais.

Sr. Presidente, peço, respeitosamente, que este 
pronunciamento entre nos anais desta Casa como 
forma de parabenizar os Técnicos de Segurança do 
Trabalho peia passagem do seu dia - 27 de novembro.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-PAULO PAIM EM SEU PRONUN- EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e 
§2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Ca-
sildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Cássio Cunha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Senador Paim, nos termos regimentais, 
a solicitação de V. Exª será acolhida.

Quero aproveitar para cumprimentar V. Exª por 
toda uma trajetória de trabalho em defesa, de forma 
coerente, de forma dedicada, ética e leal, dos traba-
lhadores do Brasil, dos aposentados. 

E ao ocupar a tribuna com seu pronunciamento, 
nesta oportunidade, somo-me a ele para que possa-
mos também felicitar todos aqueles que celebram a 
sua data neste instante.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sena-
dor Cássio Cunha Lima, permita que eu diga a V. Exª, 
pelo respeito que tenho a sua história, começamos na 
Constituinte juntos, que sobre dois projetos de V. Exª 
nos quais eu tinha dúvida, e tinha uma análise contrá-
ria, achei sábia a decisão de V. Exª.

V. Exª entrou com requerimento para que faça-
mos duas audiências públicas para debater o tema. 
Eu assinei junto o seu pedido. Sei que sua intenção é 
das melhores, por isso faremos as audiências públi-
cas com a participação da sociedade civil. Sua ideia 
entendo que tem lógica, mas temos só que ajustar ao 
conjunto do movimento social.

Meus cumprimentos. 
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Perfeito.
Faremos o debate no momento oportuno. Felicito 

V. Exª mais uma vez pelo seu pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Malda-

ner para que possa fazer uso do tempo regimental, 
saudando a presença de S. Exª na tribuna desta Casa.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado a V. Exª, Senador Cássio Cunha 
Lima, que preside esta sessão.

Uso estes poucos minutos que me confere o 
Regimento, Sr. Presidente e caros colegas, para fazer 
um registro e um breve relato da viagem de que tive 
a honra de participar, uma missão oficial à China, de 
onde regressamos nesta madrugada. Foi uma missão 
chefiada pelo eminente Senador Flexa Ribeiro, com 
os colegas que participaram da comitiva: Lobão Filho, 
Jarbas Vasconcelos, Agripino Maia, Cícero Lucena, 
Vanessa Grazziotin e Aloysio Nunes Ferreira. 

Nós estivemos na China, no Parlamento chinês 
inclusive, com a nossa representação de oito colegas 
dos 81 Senadores – praticamente 10% do Senado 
Federal se fez representar. O Senador Flexa Ribeiro, 

coordenador desse grupo Brasil-China, aproveitou para 
fazer o convite para que viessem ao Brasil, participar 
de uma comemoração que o Senado vai prestar, que 
o Brasil vai prestar, no próximo dia 10 de dezembro, 
quando os Correios brasileiros vão lançar um selo em 
homenagem aos 200 anos de imigração chinesa no 
Brasil. Será um momento muito importante.

Já houve uma missão da China aqui no Brasil 
há questão de uns dois meses e nós fomos devolver 
essa visita, pois o entendimento que se realiza entre 
o Brasil e a China é muito importante.

O grupo composto pelos oito Senadores, con-
forme declinei, além de visitar a Assembleia Popular 
Nacional da China, em um debate que lá tivemos com 
eles, e assembleias estaduais e municipais, esteve em 
entidades voltadas ao comércio e às relações exterio-
res daquele País.

O fato é sabido. O gigante chinês, que, ao longo 
dos últimos anos, provoca uma verdadeira revolução 
econômica, com profunda alteração dos eixos tradi-
cionais do mercado internacional, preserva relações 
comerciais extremamente relevantes para o Brasil. 
Trata-se de nosso maior comprador, respondendo 
sozinho por mais de 17% de nossas exportações em 
2011, um valor estimado em US$44,3 bilhões. É ainda 
o segundo país de quem mais importamos produtos, 
com uma participação de 14,5% do total importado.

Essa proeminência econômica, contudo, não diz 
respeito unicamente ao Brasil. Globalmente, a China, 
com seu um bilhão e 340 milhões de habitantes e um 
PIB de US$7,4 trilhões, é o segundo maior comprador 
mundial e o maior exportador. 

Uma das várias razões desse crescimento pode 
ser comprovada em qualquer visita ao País: o forte in-
vestimento em infraestrutura, dotando-a de capacidade 
de suportar e garantir condições para o seu crescimento.

Tivemos a ocasião de conhecer, por exemplo, 
a Companhia Nacional de Rede Elétrica da China, 
a maior empresa de transmissão e distribuição de 
energia elétrica do mundo. Outros exemplos estão no 
imenso porto em Xangai, que movimenta mais de 30 
milhões de containeres por ano, além da eficiente rede 
ferroviária, contando inclusive com um trem-bala que 
percorre longas distâncias com velocidade superior a 
300 quilômetros por hora. Tivemos, inclusive, a ocasião 
de ir de Pequim a Xangai, um trajeto de 1.200 quilô-
metros, num trem desses. É um espetáculo viajar com 
um trem desses, numa velocidade de 300 quilômetros 
por hora. Eles são avançados nesse campo.

São, sem dúvida, para finalizar, Sr. Presidente, 
lições que temos que aplicar cada vez mais. A aproxi-
mação e o aprofundamento de nossas relações com a 
China deve se intensificar. Para tanto, temos também 
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de pensar em soluções logísticas. Cito o exemplo cata-
rinense, Estado com perfil exportador que deve buscar 
novas saídas para alcançar o Oriente. Nossa região 
do oeste catarinense, por exemplo, que está no centro 
geográfico do Mercosul, pode mandar seus produtos 
via Chile, alcançando uma vital ligação com o Oceano 
Pacífico. Para tanto, precisamos, obviamente, criar uma 
efetiva linha férrea integradora que conecte nossas re-
giões produtoras e leve nossos produtos pelo Atlântico 
e também, por que não, pelo Pacífico.

A China nos traz, finalizando, outras tantas lições 
na educação, cultura, disciplina e história, igualmente 
ricas e valiosas. Deixo, contudo, ao Senador Flexa Ri-
beiro, nosso coordenador dessa viagem, que por certo 
fará os relatos mais aprofundados dessa missão de 
que nós tivemos a honra de participar com os demais 
sete colegas que há pouco declinei. 

Deixo, portanto, este registro nesse momento, 
Sr. Presidente, entendendo que vale a pena o Brasil 
participar desse caminho e dessa parceria com esse 
grande país.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Agradeço a V. Exª pela compreensão 
no cumprimento do tempo regimental. 

Próximo orador inscrito.
Concedo a palavra, com muita alegria, ao Líder 

do PSDB, ao meu Líder, Senador Alvaro Dias. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Cássio Cunha Lima, a ale-
gria é minha ao vê-lo presidir esta sessão, Senador 
Ataídes, que nos visita e brevemente estará retornan-
do a este Senado, Senador Cyro Miranda, que, logo 
a seguir, se pronunciará, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, mais uma vez se visualiza uma estratégia de 
marketing adotada pelo Governo que tem por objeti-
vo, mais do que preservar a Presidente da República, 
transferir à opinião pública do País a ideia de que há 
um esforço descomunal para se fazer uma faxina na 
Administração Federal. É o que se pretende impor à 
opinião pública brasileira através da mistificação, da 
manipulação dos fatos e das informações, sobretudo 
da estratégia que se adota para selecionar eventuais 
alvos que possam ser atingidos nessa fase de denún-
cia e de investigação e poupar aqueles que querem 
preservar a qualquer preço.

Hoje isso ficou claro, pela manhã, quando, na 
Comissão de Educação, tivemos a oportunidade de 
submeter um requerimento que pretendia convocar 
para se pronunciar no Senado o consultor jurídico do 
Ministério da Educação envolvido nesse esquema de 

fraudes que a Polícia Federal desvenda agora, colo-
cando na cadeia alguns dos seus artífices.

A justificativa é que devemos ouvir o Ministro.
Ora, nós sabemos o que dirá o Ministro. Dirá que 

o Governo já adotou as providências, já constituiu uma 
comissão de inquérito e que nada além disso pode-
rá afirmar. Não revelará fatos. E aqueles que estão 
diretamente envolvidos, inclusive alcançados por in-
terceptações de ligações telefônicas, com gravações 
decorrentes dessas interceptações, essas pessoas 
não podem ser ouvidas no Senado Federal. São pro-
tegidas. São blindadas. 

Foi assim também logo depois, na Comissão de 
Fiscalização e Controle, quando requerimentos foram 
sobrestados. Não rejeitados, mas sobrestados. 

Amanhã teremos o prosseguimento dessa ten-
tativa de aprovar requerimentos como, por exemplo, 
aquele que convoca a Srª Rosemary, que é Chefe de 
Gabinete do Escritório da Presidência da República em 
São Paulo, já sob suspeição desde a CPI dos Cartões 
Corporativos, em 2008, quando tentamos convocá-la 
para depor sobre gastos excessivos, fracionamento 
de despesas para evitar licitações e aquisições não 
adequadas para o exercício da função do Escritório de 
Representação da Presidência da República em São 
Paulo. E mais, com endereço residencial forjado, cons-
tando no cartão corporativo da Srª Rosemary o ende-
reço residencial da sede da Sociedade Rural do Norte 
do Paraná, na cidade de Londrina. Um fato curioso. Por 
que o endereço residencial da Srª Rosemary, Chefe de 
Gabinete do Escritório da Presidência da República em 
São Paulo, deveria ser em Londrina, no Paraná? Não 
sei nem mesmo se conhece a minha cidade.

Aliás, essa senhora visitou 23 países na comi-
tiva oficial do Presidente Lula e agendou inúmeras 
reuniões com empresários para o comparecimento do 
Presidente Lula, sempre revelando muita proximida-
de com o Chefe de Estado, sempre revelando muita 
intimidade com o Governo do País, sobretudo com a 
Presidência da República. Manteve-se no cargo, e a 
Presidente Dilma foi obrigada, agora, a exonerar essa 
funcionária de confiança do Governo petista, ela que 
assessorou o Ministro José Dirceu durante cerca de 
10 ou 12 anos e a quem recorreu no momento em que 
foi convocada pela Polícia Federal.

O que nós queremos registrar é o nosso incon-
formismo com essa postura insincera de quem tenta 
passar a ideia de que há no Governo um esforço de 
moralização. As atitudes se contrapõem a essa mani-
festação, porque não é, evidentemente, plausível admitir 
que se convoque o Ministro, mas que não se convoque 
o servidor público envolvido diretamente no esquema 
de corrupção. No caso do Ministério da Educação, as 
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gravações demonstram que a relação de promiscui-
dade se deu com a obtenção de senhas, para facilitar 
informações, a fim de que licitações fossem dirigidas, 
naquela pasta de grande importância para o País que 
é Ministério da Educação. 

No outro setor da Administração Pública, a Anac, 
as agências reguladoras, tivemos aqui um episódio 
importante, com a rejeição, por duas vezes, da indi-
cação do Sr. Vieira. Na terceira vez, teve o seu nome 
aprovado. Ora, por que essa insistência? Por que esta 
imposição? Seria ele insubstituível? Seria ele alguém 
indispensável para a atividade, a ponto de promover 
esse desgaste político com a insistência na aprovação 
do seu nome? Agora, se sabe por que. 

Ele tinha uma defensora poderosa, a Srª Rosimei-
re, ela foi responsável pela sua indicação. Nesse esque-
ma de aparelhamento do Estado, de loteamento dos 
cargos, de inversão de prioridade, quando se confere 
ao partido político, quando se prestigia a agremiação 
partidária, como contrapartida ao apoio que oferece 
ao Governo. Esta área é essencial agora ser investi-
gada, Senador Cássio Cunha Lima, porque, há pouco 
tempo, nas privatizações dos aeroportos, levantou-se 
a suspeita de que as empresas vencedoras não eram 
as mais credenciadas, e foram vencedoras. Empresas 
mais credenciadas foram preteridas. 

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Essa 

suspeição se levantou à época. Agora, é preciso in-
vestigar para confirmar se houve contaminação do 
processo de privatizações com a presença dessa qua-
drilha na estrutura da administração federal, fraudando 
licitações, beneficiando desonestos. 

O Senado deveria reagir de forma mais veemen-
te. A bancada governista não deveria convalidar pro-
cedimentos desta natureza. Deveria, isto sim, avalizar 
a convocação de todos os que se envolveram nesse 
processo. 

Nós confiamos na Polícia Federal, confiamos no 
Ministério Público. Aplaudimos a Polícia Federal como 
instituição independente e o Ministério Público. Mas o 
dever desta Casa é propor transparência aos fatos, é 
colocar o mal à luz para que ele possa ser conhecido 
pela sociedade brasileira e condenado por todos nós.

Portanto, Sr. Presidente, vou repetir o que já dis-
se inúmeras vezes: esses escândalos são fabricados 
pelo sistema promíscuo, que estabelece uma relação 
desonesta do Poder Executivo com o Legislativo, com 
os partidos políticos, políticos de um modo geral e 
agentes privados. É o sistema do balcão de negócios, 
onde moram os chupins da República.

Sim, nós temos que combater esse sistema. Os 
políticos de bem – e eles existem – devem assumir essa 

missão, a missão – a meu ver essencial – de destruir 
esse sistema de promiscuidade que é sustentado no 
Brasil, especialmente há dez anos. Não que tenha se 
iniciado nesses dez anos, mas que se consolidou, que 
se afirmou, que se ampliou e que foi transplantado 
para alguns Estados e Municípios do País. Esse é o 
sistema fábrica de escândalos, que não se esgotarão 
enquanto o sistema estiver presente, estiver sustenta-
do pela maioria política que, lastimavelmente, não tem 
ouvidos para ouvir o clamor da sociedade brasileira, já 
que esse sistema perverso é uma tragédia para o País, 
já que esse sistema permissivo depreda as finanças 
públicas e fragiliza a capacidade de investimento do 
Estado brasileiro nas várias unidades federativas. Esse 
sistema deve ser destruído.

Eu vou repetir. Eu serei repetitivo. Repetirei in-
cansavelmente. Certamente muitos se cansarão de 
ouvir, mas, enquanto esse sistema estiver presente 
na atividade pública brasileira, terá o nosso combate. 
Nós iremos até o fim do nosso mandato no combate 
a esse sistema.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Senador Alvaro, não posso deixar de 
felicitá-lo pela oportunidade do seu pronunciamento, 
até porque tenho plena convicção de que o Senado da 
República, que tem o papel institucional de fiscalizar 
as atividades do Poder Executivo, não pode deixar de 
cumprir as suas obrigações neste instante grave da 
vida do País. Compreendo que há um movimento en-
tre oposição e Governo que é legítimo na República. 
Contudo, a instituição Senado da República, Senado 
Federal não pode ficar alheio ao seu papel constitu-
cional de apurar, fiscalizar, com o devido rigor, os fatos 
que estão sendo publicizados pela imprensa brasileira 
nas últimas horas.

Cumprimento V. Exª pela clareza e pelo espírito 
público do seu pronunciamento.

Concedo, com alegria – por que não –, a pala-
vra ao Senador Cyro Miranda, pelo tempo regimental 
de 10 minutos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, eu gostaria que V. Exª, com a devida vênia 
do orador, me permitisse fazer um breve comunicado, 
em rápidas palavras. É possível, com a concordância 
do nosso orador inscrito pela liderança?

O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/
PSDB – PB) – Com a concordância do orador e com a 
boa vontade da Presidência, escuto V. Exª.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador) – Com a boa vontade de V. Exªs, 
com certeza, não haveria dificuldade nenhuma.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a cidade 
de Cuiabá abriga, desde o último domingo, um evento 
considerado pela imprensa como “a maior edição de 
todos os tempos das Olimpíadas Escolares, categoria 
15 a 17 anos”.

As competições, que começaram ontem, em seis 
locais diferentes da capital mato-grossense, se esten-
dem até o dia 8 de dezembro, reunindo mais de quatro 
mil jovens atletas.

As medalhas serão disputadas em 13 modalida-
des, que incluem atletismo, basquete, ciclismo, futsal, 
ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, 
tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

Esta importante competição conta com represen-
tantes de 26 Estados do Brasil, mais o Distrito Federal, 
meu companheiro e amigo Cyro Miranda, além de uma 
delegação da cidade anfitriã e do Reino Unido, convi-
dado internacional que nos privilegia com 20 atletas 
que participarão de três modalidades.

Segundo os organizadores, dentre medalhistas 
olímpicos e pan-americanos, o evento conta com a 
presença de Alison Cerutti, do vôlei de praia, medalha 
de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, da 
boxeadora Adriana Araújo, bronze em Londres 2012, 
do lutador de taekwondo Diogo Silva, ouro nos Jogos 
Pan-americanos Rio 2007, bronze em Santo Domingo 
2003 e representante brasileiro nos Jogos Olímpicos 
de Atenas 2004 e Londres 2012, da ginasta Angélica 
Kvieczynski, que conquistou quatro medalhas nos Jo-
gos Pan-americanos Guadalajara 2011, do mesa-te-
nista Hugo Hoyama, que soma dez medalhas de ouro 
em Jogos Pan-americanos e participante das últimas 
seis edições dos Jogos Olímpicos, da pentatleta Yane 
Marques, bronze em Londres 2012, da canoísta Ana 
Sátila, caçula da equipe brasileira em Londres 2012, 
e da judoca Sarah Menezes, tricampeã das Olimpía-
das Escolares, bicampeã mundial júnior e medalhista 
de ouro nos Jogos Olímpicos Londres 2012, além de 
outros ídolos do esporte nacional como Arthur Zanetti, 
da ginástica artística, Vanderlei Cordeiro, do atletismo, 
Erika Souza, do basquete, Luciano Pagliarini, do ciclis-
mo, Lucila Viana da Silva e Maik Ferreira dos Santos, 
do handebol, Tatiana Lemos, da natação, e Anderson 
Rodrigues, do vôlei ... As Olimpíadas Escolares recebe-
rão observadores internacionais de comitês olímpicos 
e entidades esportivas de 14 países.

A integração social do jovem brasileiro por meio 
do esporte e a eficácia dessas iniciativas se vêm de-
monstrando altamente relevantes a cada experiência 
que acumulamos.

Fica aqui, portanto, registrado nosso orgulho e as 
nossas mais efusivas congratulações aos organizadores 
e participantes das Olimpíadas Escolares de Cuiabá.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, meu caro amigo Cyro Miranda e 

Sr. Presidente, Governador e Senador Cássio Cunha.
Muito obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Parabéns, Senador Jayme Campos, por todas 
essas conquistas.

Sr. Presidente Cássio Cunha Lima, a quem eu 
agradeço a gentileza, Srªs e Srs. Senadores, TV Sena-
do, Rádio Senado, Agência Senado, o julgamento do 
mensalão, com diversas lideranças do PT condenadas, 
parecia ser o encerramento de 2012. Mas lá vem mais 
corrupção! Não há como a Presidente Dilma negar esse 
escândalo envolvendo a Chefe de Gabinete da Presi-
dência da República em São Paulo e mais um capítulo 
da herança maldita que o Presidente Lula lhe deixou. 

É mais um capítulo de uma sequência de es-
cândalos e de corrupção e tráfico de influência que 
explicam, em grande parte, por que o Governo da 
Presidente Dilma ainda não consegue fazer as obras 
de que o Brasil precisa.

A Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ao 
fazer o balanço do PAC, não teve dúvidas: disse que 
o atraso em obras é regra do jogo.

Antes foi a vez do Ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, que chamou as carceragens brasileiras 
de medievais e disse que preferia morrer a cumprir uma 
pena longa em certos presídios, onde as pessoas são 
amontoadas. Tem razão.

O sistema funciona assim: todas as vezes em 
que as obras monitoradas atrasam, o Governo reajus-
ta o prazo delas nos balanços, alongando a previsão 
do encerramento. Quando altera o prazo, o Governo 
também muda a classificação, colocando-as, muitas 
vezes, como adequadas. Por outras palavras, o Gover-
no vai tocando as obras sem muita preocupação com 
metas, resultados e gestão. A obra está atrasada? Não 
há problema: reajusta-se o prazo e pronto.

Caso emblemático das mudanças é o trem bala. 
Os balanços do PAC 1 apontam que a licitação seria 
concluída em 2010. A concorrência não tem sequer 
edital. A previsão é que seja publicado em breve, mas 
o Governo mantém o sinal de adequado na obra.

O mesmo ocorre com as refinarias da Petrobras 
em Pernambuco e no Rio. Ambas estavam com previ-
são para conclusão em 2010, mas a refinaria do Nor-
deste tem 64% de execução, e a do Rio, 41%. O pior 
é que esses números nem podem ser considerados 
confiáveis.

No caso da Ferrovia Norte-Sul, o trecho entre 
Uruaçu e Anápolis aparecia, no balanço do PAC ante-
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rior, com 99% da conclusão. No atual balanço, aparece 
com menos de 85%.

Sr. Presidente, as perguntas que não querem calar 
são óbvias, mas extremamente reveladoras e preocu-
pantes. Em 10 anos, o Governo do PT não dava para 
mudar esse quadro? Em uma década, não dava para 
melhorar a gestão administrativa pública brasileira? 
Mas a refinaria no Nordeste tem 64% de execução, e 
a do Rio, 41%. O pior é que esses números também 
não são confiáveis. Em 10 anos, não dava para me-
lhorar as condições dos presídios do Brasil? Em uma 
década, não dava para termos educação pública de 
qualidade? Em 10 anos, Senador Alvaro Dias, não 
dava para dotar o Brasil de infraestrutura adequada 
em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias? 

E a corrupção? Ah, essa sim, em 10 anos, deu 
para levar todos os anos, todos os dias. Essa não 
acaba nunca! 

A verdade é que nem o governo do Presidente 
Lula fez as reformas necessárias para a construção de 
um Brasil moderno e contemporâneo, nem o Governo 
da Presidente Dilma tem mostrado força e vigor para 
agir nesse sentido. 

Ao contrário de Fernando Henrique Cardoso, que 
estabeleceu as prioridades para fazer o Brasil andar 
e se desenvolver, o Presidente Lula ficou acomodado 
na bonança do ciclo de crescimento econômico que 
marcou boa parte de seu governo.

Nota-se que, mesmo assim, o Brasil, com toda a 
propaganda política e de marketing do governo ante-
rior, sempre cresceu menos que os demais membros 
do BRIC e abaixo da média mundial. 

O governo do Presidente Lula fez bem menos do 
que podia pelo Brasil, e a Presidente Dilma não tem 
como lavar as mãos e explicar tudo como herança 
maldita, tal qual fazia o seu antecessor. 

Ela esteve à frente dos projetos estratégicos do 
governo Lula. É considerada a mãe do PAC. Grande 
parte dos problemas que o Brasil está enfrentando é 
herança de Dilma para Dilma. E a herança de Lula so-
mada à herança de Dilma para Dilma cria um desafio 
extremo para o Brasil. 

Se considerarmos que já vamos para o final do 
segundo ano do atual Governo, o que se revela é 
uma imagem bem diferente daquela montada pelos 
marqueteiros. 

A Presidente Dilma não nos parece uma boa ges-
tora. E isso não é apenas uma questão retórica ou dis-
curso gratuito de oposição. Ela demite quem se envolve 
em corrupção, diriam seus seguidores. Isso é o mínimo 
que se pode fazer. E, mesmo assim, a Presidente só 
toma medidas dessa natureza quando a imprensa ou 
a Polícia Federal denunciam. Caso contrário, Sr. Pre-

sidente, os desmandos continuam, e o loteamento da 
máquina pública vai servindo a interesses estranhos 
aos da coletividade. 

O Brasil tem problemas graves em setores estra-
tégicos, e o atual Governo, assim como o anterior, não 
se mostra forte o suficiente para enfrentá-los. 

A situação está fugindo do controle, e as autorida-
des já admitem publicamente a falta de gerenciamento 
de pontos estratégicos, como demonstrou a declaração 
do Ministro da Justiça e da Ministra do Planejamento. 

As recentes declarações da Presidente da Pe-
trobras reforçam a ineficiência administrativa do atual 
Governo. Graça Foster não teve como negar os pre-
juízos imensos da empresa e precisou admitir que as 
metas da gestão anterior eram faraônicas e sem qual-
quer viabilidade.

Enquanto sonhávamos como os royalties do pré-
-sal, fomos enganados, Srªs e Srs. Senadores, com 
uma fanfarronice de metas furadas da Petrobras.

A Drª Graça Foster tem agora a árdua tarefa de 
colocar os pés no chão e refazer todo o trabalho da 
gestão anterior. Já se cogita até mesmo a possibilida-
de de faltar combustível até o fim do ano.

E a Vale, Srªs e Srs. Senadores? Trocaram o Pre-
sidente, que sempre fez uma gestão de qualidade, e 
agora a empresa teve queda expressiva no valor de 
mercado. Era só o que faltava!

Não bastam os apagões um atrás do outro?! Pa-
rece até que estamos sob o regime de racionamento 
forçado de energia. Foram cinco apagões em uma se-
mana, Senador Alvaro! Quando não apaga a Capital 
Federal, apagam dois Estados ali ou a Região Nordeste 
toda. Nem a Esplanada dos Ministérios está a salvo.

Esse quadro é particularmente constrangedor 
para o Partido dos Trabalhadores, que tanto criticou 
os apagões no governo Fernando Henrique. Mas o 
Presidente Fernando Henrique construiu termoelétri-
cas e procurou interligar o sistema de transmissão de 
energia no País.

E o Governo do PT? O que fez o Presidente Lula 
e o que tem feito a Presidente Dilma para evitar que o 
Brasil fique às escuras? E olhem que a fama da Pre-
sidente vem da alardeada competência à frente do Mi-
nistério de Minas e Energia, origem do prestígio para 
se tornar a candidata à sucessão do Presidente Lula.

Mas não é só, Srªs e Srs. Senadores. O Banco 
do Brasil já estava na boca do povo em razão das mu-
tretas em torno do mensalão, o que denotou inequí-
voco uso dessa valorosa instituição para fins políticos 
e partidários.

Nos aeroportos, há seguidos desrespeitos aos 
usuários. É check-in manual, voo cancelado, atrasos, 
e por aí vai.
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Nem mesmo quando venceu o mito da privatiza-
ção, o Governo da Presidente Dilma mostrou compe-
tência. Muito pelo contrário, fez uma bagunça com as 
regras dos leilões e afugentou as administradoras de 
grandes aeroportos ao querer empurrar goela abaixo 
dos empresários a Infraero como sócia e gestora.

A privatização dos portos, anunciada desde se-
tembro, não passou de intenções. Agora, a Presidente 
resolveu apelar aos espanhóis para ver se encontra 
alguém para participar do leilão do trem-bala, segui-
das vezes adiado.

Sr. Presidente, o balanço de 10 anos do Governo 
do PT não é nada animador. Fez-se muito pouco para 
modernizar o Brasil e vencer os gargalos da competi-
tividade e da infraestrutura.

Concedo, com muito prazer, a palavra ao nosso 
Líder, Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Cyro Miranda, os meus cumprimentos pelo brilhante 
discurso, um estudo cirúrgico que apresenta um diag-
nóstico completo...

(Soa a campainha.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...da 

realidade de um Governo, que é a consagração da in-
competência administrativa. É o retrato, é a fotografia 
que V. Exa apresenta hoje dessa tribuna. Os gargalos 
estão aí: gargalos de logística – aeroportos, rodovias, 
portos –; a saúde é caos; educação em queda visível 
de qualidade; o PIB no fundo do poço. Nós verificamos 
– e os números estatísticos oficiais comprovam – que 
o Brasil é hoje, neste ano, o penúltimo colocado, na 
América Latina, em crescimento. Mas esta...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...sempre 

foi a sua posição de rotina nos últimos anos (Fora do 
microfone.), uma situação que vai se tornando crônica 
em matéria de crescimento econômico. E V. Exa disse 
por quê: desperdício de oportunidades. Na era Lula, 
desperdiçaram-se oportunidades com os benefícios 
da bonança econômica internacional. E agora, como V. 
Exa bem coloca, Dilma não pode dizer que é vítima de 
uma herança maldita. Portanto, prezado Cyro Miranda, 
nosso Senador de Goiás, o Brasil precisa acordar. Este 
Governo precisa ser sacudido. O sistema da adminis-
tração federal é a causa de tantos escândalos que se 
repetem sucessivamente. Mas não há mudanças, não 
há reformas. O Governo não deu um passo, um passo 
à frente do plano...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Eu vou 

concluir. Nenhuma reforma prometida, nenhuma re-

forma no governo Lula, nenhuma reforma no Governo 
Dilma. Aliás, no governo Lula, uma reforma às avessas 
da Previdência Social, agora contestada judicialmente, 
porque – comprovou-se – a reforma da Previdência foi 
aprovada com a compra de votos de Parlamentares. 
Parabéns a V. Exa, as minhas homenagens pelo dis-
curso oportuno, fazendo o balanço desses 10 anos de 
incompetência administrativa.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado, Senador Alvaro.

Termino, Sr. Presidente, dizendo: Presidente Dil-
ma, reaja, saia dessas amarras, governe. Os brasileiros 
esperam por isso, os brasileiros precisam disso. Diga, 
Presidente Dilma, a que veio. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Antes de conceder a palavra ao Senador 
Valdir Raupp, próximo orador inscrito, eu gostaria de 
não apenas saudar, neste instante, o pronunciamento 
de V. Exª, sempre muito lúcido, sensato, equilibrado, 
manifestando preocupação com o Brasil e com os brasi-
leiros, mas igualmente aproveitar essa saudação para, 
de forma muito especial, chamando para um sentimen-
to telúrico, cumprimentar a presença, aqui na tribuna 
de honra do Senado da República, de dois grandes e 
extraordinários brasileiros, que são, para nossa hon-
ra, também conterrâneos paraibanos: Antonio Barros 
e Cecéu, ele de Queimadas, ela da nossa querida 
Campina Grande, acompanhada de Mayra, também 
outro talento da música brasileira.

Apenas para que possamos fazer a associa-
ção, este casal de paraibanos é o autor de sucessos 
como “Bate Coração”, “Óia Eu Aqui de Novo”, “Sou o 
Estopim”, gravando com nomes da música brasileira 
como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, 
Dominguinhos.

A música popular brasileira sempre esteve muitís-
simo bem representada por esse casal de paraibanos, 
e o destino me permite, da tribuna do Senado Fede-
ral, em nome de todos os pares e desta Casa, saudar 
e aplaudir a presença de Antonio Barros e Cecéu na 
nossa Casa.

Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Cássio Cunha; Srªs e Srs. 
Senadores, não há dúvida de que existem problemas 
sérios no sistema político-eleitoral brasileiro – e isso é 
reconhecido tanto pela imprensa quanto pelos atores 
da política, representantes do povo e dirigentes par-
tidários. O que não se consegue chegar ao consenso 
é quais são exatamente esses problemas, suas con-
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sequências e as medidas pertinentes para aperfeiçoar 
as regras eleitorais.

Pelo que se pode observar da história recente 
do País, os problemas do sistema tornaram-se mais 
notórios após o início da vigência da Constituição de 
1988, devido, em parte, ao aumento significativo do 
universo de votantes.

Como consequência, desde a segunda metade 
da década de 90, a reforma política está na agenda 
do Congresso Nacional. Entretanto, impasses sucessi-
vos têm feito com que pouco avanço tenha sido obtido 
desde então. O que é lamentável, Sr. Presidente, pois 
o assunto é de extrema importância para o funciona-
mento democrático do Brasil. Acredita-se, inclusive, 
que, sem uma reforma profunda, os avanços democrá-
ticos logrados na vigência da Carta de 1988 podem se 
ver sob a ameaça das disfuncionalidades do sistema 
político-eleitoral.

São mais de 15 anos desde que a reforma po-
lítico-eleitoral se encontra na agenda do Congresso 
Nacional. Na Legislatura de 1995/1999, foram criadas 
comissões especiais, na Câmara e no Senado, para 
apreciar a matéria. A Comissão da Câmara não concluiu 
seus trabalhos. A Comissão do Senado apresentou, 
após inúmeros debates, oito propostas de emenda à 
Constituição e três projetos de lei do Senado. Com o 
final da Legislatura, em 31 de janeiro de 1999, todas 
essas proposições foram arquivadas.

Na Legislatura subsequente, de 1999/2003, bus-
cou-se uma estratégia diferente. Uma vez que a mu-
dança em bloco revelara-se difícil, foi escolhido o ca-
minho gradual, uma reforma “fatiada”, implementada 
por meio de alterações na lei, de modo a evitar o quó-
rum qualificado que a mudança na Constituição exige. 
Entretanto, pouco êxito teve essa e outras tentativas 
subsequentes.

Em 2011, foram criadas, mais uma vez, comissões 
especiais sobre o tema na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal. A Comissão do Senado Federal, 
dividida entre partidários da lista fechada e do chama-
do “distritão”, não logrou deliberar sobre mudança da 
regra eleitoral. Na Comissão da Câmara, prevaleceu 
uma fórmula eleitoral mista, que combina elementos 
da lista fechada e do voto majoritário.

Sr. Presidente, o fato é que, apesar das dificulda-
des inerentes às alterações no sistema político-eleitoral 
brasileiro, não devemos perder a oportunidade de de-
bater e deliberar sobre uma reforma política que bus-
que reduzir ou mesmo eliminar alguns dos problemas 
do atual modelo.

Recentemente, fui o relator na CCJ, do Senado 
Federal, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
40, de 2011, de autoria do Presidente José Sarney. 

Essa PEC tem como fulcro a restrição das coligações 
eleitorais às eleições proporcionais, ficando apenas 
as coligações majoritárias, impedindo as coligações 
proporcionais. Na prática, acabará com os partidos 
de apenas um candidato, que se encostam em uma 
coligação para se fortalecer.

O que vemos aí, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, são alianças de 19 partidos, de 20 partidos 
e até de 22 partidos. Como é que um prefeito, um go-
vernador ou até mesmo o Presidente da República, 
que tem hoje 18 partidos com bancadas na base do 
Governo, sem nenhuma... Não quero aqui menospre-
zar os pequenos partidos, sem nenhum demérito aos 
pequenos partidos, mas nós precisamos urgentemente 
mudar o nosso sistema eleitoral.

O que se observa, Sr. Presidente, é que as coli-as coli-
gações eleitorais nas eleições proporcionais, em geral, 
constituem uniões passageiras, estabelecidas apenas 
durante o período eleitoral por mera conveniência, sem 
qualquer afinidade de programa ou ideologia entre os 
partidos coligados – o que, obviamente, enfraquece o 
sistema representativo em nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além da 
PEC 40/2011, que já foi aprovada por duas vezes – foi 
aprovada na CCJ, veio ao Plenário, foi feito aqui um 
requerimento para que voltasse à CCJ, foi aprovada 
novamente –, e, para minha surpresa, Srªs e Srs. Se-
nadores, partidos pequenos como o PSOL, o PDT, 
que é um partido de grande envergadura, mas é um 
partido que não tem uma grande bancada, votaram 
favoravelmente ao fim das coligações proporcionais. 
Então, nós aprovamos, já por duas vezes, na CCJ do 
Senado. E deve ser votada em breve aqui no plenário 
do Senado, indo para a Câmara dos Deputados. Seria, 
quem sabe, o início da reforma político-eleitoral aqui 
no Congresso Nacional.

Como falava, além da PEC 40/2011, existem inú-
meras proposições legislativas, tanto aqui no Senado 
quanto na Câmara, que versam, entre outros temas, 
sobre: sistema eleitoral, perda de mandato por desfi-
liação partidária sem justa causa, cálculo de tempo 
de propaganda no rádio e na televisão, cláusula de 
desempenho, fidelidade partidária, coligações eleito-
rais, financiamento público de campanhas eleitorais, 
reeleição e duração do mandato dos chefes do Poder 
Executivo, unificação das datas das eleições, suplên-
cia de Senadores e domicílio eleitoral.

Todos esses assuntos estão no cerne da vida 
democrática de nosso País e, por isso mesmo, care-
cem de nossa atenção. O povo brasileiro deseja que 
sejam feitas reformas adequadas no modelo político 
eleitoral ora em vigor e, por isso, é necessário que 
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discutamos e votemos todas essas proposições aqui 
no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, ontem mesmo eu fiz um pronuncia-
mento sobre a reforma tributária. É sobre essas duas 
matérias que eu acho o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados têm que se debruçar, se não neste 
ano – porque não dá mais tempo, temos que votar o 
orçamento, está chegando o final do ano –, no início 
do próximo ano. Ao retornarmos ao trabalho em 2013, 
precisamos urgentemente nos debruçar sobre estas 
duas matérias, sobre estes dois temas: reforma tribu-
tária e reforma político-eleitoral.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Bloco/

PSDB – PB) – Nobre Senador Valdir Raupp, o pronun-
ciamento de V. Exª, com certeza, vai ao encontro de 
uma aspiração de toda a sociedade brasileira. Não há 
mais como retardar reformas que são absolutamente 
inadiáveis e essenciais para que possamos transformar 
o nosso País numa nação competitiva globalmente, mo-
derna. Daí por que quero felicitar V. Exª pela oportunida-
de, pela lucidez, pelo brilhantismo do pronunciamento, 
para que nós possamos chamar à responsabilidade a 
sociedade e sobretudo o Senado da República, para 
as obrigações que temos até o final deste e para os 
desafios que estão por vir em 2013.

Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-

co/PSDB – PB) – Há um requerimento sobre a mesa, 
que passo à leitura:

Requeiro, nos termos regimentais, inserção 
em ata de voto de pesar e apresentação de 
condolências à família pelo falecimento do ex-
-Deputado Federal Sérgio Miranda.
Justificativa.
É com grande pesar que registramos o faleci-
mento do ex-Deputado Federal Sérgio Miranda.
Sérgio Miranda foi professor, Deputado Federal, 
por Minas Gerais, por quatro mandatos, de 1993 
a 2006; também atuou como vereador em Belo 
Horizonte, de 1988 a 1992; por 43 anos, militou 
no Partido Comunista do Brasil (PCdoB); e, em 
setembro de 2005, filiou-se ao PDT.
Como Deputado Federal, atuou na CPI que in-
vestigou fraudes no INSS e na investigação dos 
assassinatos de fiscais do Ministério do Trabalho. 
O parlamentar era especialista em orçamento e 
empenhava todo o seu conhecimento para forta-
lecer os direitos sociais e a previdência.
A marca de sua presença no Congresso era o 
zelo com que ele se aprofundava nos assuntos 
que analisava, aprofundando-se nas questões, 

e punha-se a examinar os detalhes dos pro-
jetos em votação. Quando debatia algum pro-
jeto, impressionava pela convicção com que 
defendia seu ponto de vista.
Sérgio era admirado e respeitado no Parlamen-
to, onde esteve, em quase todo o seu tempo, 
na Bancada do PCdoB.
A morte de Sérgio é uma perda para os comba-
tentes do Brasil. Todos nós, comunistas ou não, 
sentiremos sua falta e honraremos a sua memória.
Senador Inácio Arruda, autor do requerimento.

Eu quero me somar, neste instante, à palavra 
transcrita no requerimento do Senador Inácio Arruda 
em relação ao Deputado Federal Sérgio Miranda, com 
quem tive a honra de conviver na Câmara dos Deputa-
dos, exatamente na Legislatura do período de 1994 a 
1998. Lá estive e pude testemunhar, como Deputado 
Federal que fui, a lisura, a brasilidade, a ética, a correção 
moral de Sérgio Miranda ao longo de toda a sua trajetó-
ria como homem público. Indiscutivelmente, um grande 
brasileiro, um homem que honrou o Congresso com as 
melhores tradições do nosso País e que merece, natu-
ralmente, todas as nossas homenagens neste instante.

É o seguinte o Requerimento, na íntegra: 

REQUERIMENTO 
Nº 1.015, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências 
à família pelo falecimento do ex-Deputado Federal 
Sérgio Miranda. 

 Justificação

É com grande pesar que registramos o falecimento 
do ex-Deputado Federal, Sérgio Miranda. 

Sérgio Miranda foi professor, deputado federal por 
Minas Gerais por quatro mandatos de 1993 a 2006. Tam-
bém atuou como vereador em Belo Horizonte, de 1988 
a 1992. Por 43 anos, militou no Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB) e em setembro de 2005, filiou-se ao PDT.

Como deputado federal, atuou na CPI que investigou 
fraudes do INSS e na investigação dos assassinatos de 
fiscais do Ministério do Trabalho. O parlamentar era espe-
cialista em orçamento e empenhava todo o seu conheci-
mento para fortalecer os direitos sociais e a Previdência.

A marca da sua presença no Congresso era o zelo 
com que ele se aprofundava nos assunto que analisava, 
aprofundava-se nas questões, e punha-se a examinar 
os detalhes dos projetos em votação. Quando deba-
tia algum projeto impressionava pela convicção com 
que defendia seu ponto de vista. Sérgio era admirado 
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e respeitado no Parlamento, onde esteve, em quase 
todo seu tempo, na bancada do PCdoB. 

A morte de Sérgio é uma perda para os comba-
tentes do Brasil. Todos nós, comunistas ou não, senti-
remos sua falta. E honraremos sua memória.

Sala das sessões, 2012. – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Cássio Cunha Lima. Blo-

co/PSDB – PB) – Dessa forma, o requerimento será 
encaminhado como previsto no Regimento. 

Na forma regimental, suspendo a sessão para 
que nós possamos acionar as campainhas da Casa 

e convidar todos os Senadores presentes para que 
compareçam ao Plenário. 

(A sessão é suspensa às 15 horas e 34 mi-
nutos e é reaberta às 15 horas e 40 minutos 
sob a Presidência do Sr. Casildo Maldaner.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Reaberta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado após a Ordem do Dia.

Dando prosseguimento, vamos ouvir agora o 
eminente Senador pela Paraíba Cássio Cunha Lima.

S. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectado-
res da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo 
mais uma vez esta tribuna para chamar a atenção do 
Congresso Nacional, das autoridades brasileiras para 
um grave problema climático que vem sendo enfren-
tado no Nordeste brasileiro com esta que está sendo 
caracterizada como a mais longa, dura e penosa es-
tiagem dos últimos 40 anos.

Eu já milito na vida pública há praticamente 30 
anos, dos quais 26 no exercício do mandato eletivo. 
E nunca em tempo algum fiz política em caráter pes-
soal, sempre combati ideias e não pessoas. Porém, 
não posso deixar de registrar, em nome do Nordeste 
brasileiro e particularmente do Estado da Paraíba, 
que represento nesta Casa, a minha indignação com 
a entrevista concedida pela Ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, ontem, no prestigiado Jornal Nacional. 

O Jornal Nacional fez uma ampla, isenta e equi-
librada matéria– como é o costume editorial daquele 
telejornal, ouvindo os dois lados da notícia –, no que 
diz respeito ao atraso e, mais do que isso, à paralisação 
das obras de transposição do Rio São Francisco. E, ao 
ser indagada sobre o atraso, uma vez que o compro-
misso original para conclusão da obra, firmado pelo 
então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era o ano 
de 2012, a Ministra, com um quê de ironia, afirma que 
a obra poderá ficar pronta em 2015 e – abre aspas –, 
referindo-se ao povo nordestino – repito, abre aspas 
–, disse a Ministra: “Aquele pessoal tem fé”. 

Aquele pessoal são os brasileiros que estão pa-
decendo de sede e de fome, que estão no absoluto 
abandono, com a nossa economia sendo destruída a 
cada dia e a cada instante, lenta e silenciosamente, 
porque, ao contrário de outros acidentes climáticos, 
como, por exemplo, as enchentes, que promovem ima-
gens impactantes de enxurradas, a seca, não – a seca 
mata, destrói, aniquila, de forma lenta e silenciosa. E 
estamos assistindo à omissão do Governo Federal 
em relação a uma tragédia talvez sem precedentes 
na história recente do Nordeste brasileiro. 

A nossa pecuária está sendo dizimada: proprie-
tários que possuíam 400 reses, hoje têm seu rebanho 
reduzido à metade; produtores de menor porte que 
possuíam 10 vaquinhas, hoje já não possuem mais 
nenhuma. A avicultura da Paraíba também sendo com-

pletamente desestruturada, e não só no nosso Esta-
do, na região inteira, mas vamos olhar para o detalhe 
paraibano, que conheço de perto. 

Até aqui, a Conab entregou na Paraíba 23 mil 
toneladas de milho, na proporção de 3 mil toneladas 
por semana, volume absolutamente insuficiente para 
atender às nossas necessidades. E o que é mais gra-
ve: em reunião recente com o Ministro da Agricultura 
e com diretores da Conab, a Bancada da Paraíba foi 
informada que haveria ainda a disponibilidade de ou-
tras 50 mil toneladas a serem entregues no nosso Es-
tado, esbarrando – pasmem – num problema logístico: 
falta de armazenamento e capacidade de distribuição 
desse milho, enquanto a avicultura voa às penas, sem 
nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de brincadeira 
com a tragédia, e a pecuária se dizima.

Nesse encontro com o Ministro Mendes Ribeiro... 
E quero aqui, mais uma vez, como o fiz na semana 
passada, registrar e consignar a lhaneza dos gestos, 
a presteza da atitude, a preocupação do Sr. Ministro, 
que precisa de suporte técnico-burocrático para resol-
ver a questão. Desta tribuna, na semana passada... 
Repito e reitero aqui apelo à Presidenta Dilma para 
que seja editado decreto reconhecendo o estado de 
emergência no Nordeste brasileiro. E para que o de-
creto? Para dar sequência a igual ato já adotado por 
prefeitos e governadores que já reconheceram o es-
tado de emergência em seus respectivos Municípios 
e Estados, permitindo com esse ato a dispensa, por 
exemplo, de processos licitatórios para a contratação 
da estrutura logística para a distribuição do milho, para 
citar apenas um exemplo, do contrário, a Conab não 
terá capacidade de utilizar a infraestrutura do Porto de 
Cabedelo, que na atualidade dispõe de uma capacidade 
de armazenamento de 15 mil toneladas. Considerando 
que um navio, em regra, aporta com 20 mil toneladas, 
seria possível armazenar 15 mil toneladas de milho e, 
em caráter emergencial e imediato, fazer a distribuição 
das outras 5 mil toneladas, atendendo não apenas à 
Paraíba, mas também ao Rio Grande do Norte. Não 
havendo o decreto, a Conab tem que licitar, como de-
termina a Lei das Licitações, a 8.666; e, licitando, não 
haverá mais pecuária, não haverá mais avicultura e 
suinocultura no Nordeste brasileiro. 

O apelo que estamos dirigindo à Presidenta Dilma, 
mais uma vez, é que ela possa reconhecer a gravidade 
do instante que o Nordeste enfrenta neste momento 
e faça o decreto de reconhecimento da situação de 
emergência, para que não prevaleça o pensamento 
equivocado, data maxima venia, da expressão equi-
vocada em relação ao que foi declarado também pela 
Ministra Miriam Belchior há alguns dias, quando dis-
se: “No Nordeste não há problema, não está havendo 
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saques”, como se a inexistência de saques pudesse 
ser parâmetro e termômetro para medir a gravidade da 
situação. De fato, não têm ocorrido saques no Nordes-
te, que tem um povo ordeiro, trabalhador e, sobretudo, 
honesto. Saques têm ocorrido em outras partes do Bra-
sil, e nós precisamos, como representantes do povo 
brasileiro, não apenas coibir, mas apurar esses saques.

E saindo do tema da estiagem no Nordeste – com 
o apelo já formulado para o reconhecimento do esta-
do de emergência, além, claro de outros aspectos já 
mencionados, como a transposição do São Francisco, 
com as obras paralisadas –, disponibilidade de crédito 
para os pequenos e médios proprietários e produtores 
rurais. Só em nosso Estado, a Paraíba, o Banco do 
Nordeste vem executando mais de seis mil produto-
res. Seis mil produtores estão sendo executados pelo 
Banco do Nordeste. Esses não possuem mais crédi-
to, esses não vislumbram no horizonte mais qualquer 
perspectiva de futuro.

Ao mesmo tempo, promessas que foram feitas 
de perfuração de poços, construção de cisternas tam-
bém não saem do papel. Portanto, temos uma crise 
de suprimento de água, porque o programa de abas-
tecimento com caminhões-pipas também não atende 
a necessidade, uma vez que o Exército Brasileiro, a 
despeito de toda a dedicação e de todo o esforço que 
vem desenvolvendo, não consegue dar vencimento à 
demanda. E hoje temos brasileiros, irmãos nossos, 
conterrâneos nordestinos padecendo de sede, toman-
do água barrenta!

É algo inadmissível, inaceitável que o Brasil, em 
pleno século XXI, ainda se depare com esse descaso, 
ainda se depare com essa situação de profunda de-
sigualdade. É uma realidade desumana em relação a 
esta população carente do semiárido. 

Por sua vez, foi anunciada também a Bolsa Es-
tiagem, que, para a nossa surpresa, não foi formulada 
através de um cadastro especial. Repetiu-se tão somen-
te o cadastro do Bolsa Família, o que, provavelmente, 
não garante o atendimento de todos aqueles que são 
realmente necessitados, sobretudo a população mais 
fragilizada que se encontra na zona rural do semiárido 
do Nordeste. E o problema não está adstrito à zona rural.

(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 

– Cidades inteiras estão sem suprimento de água no 
Nordeste paraibano, abastecidas precária e provisoria-
mente com caminhões-pipas, e a população, pagando 
sempre muito caro ora por um caminhão de água, ora 
por um balde de água.

O que vem acontecendo – repito e insisto – é 
muito grave! A imprensa nacional já realizou algumas 
matérias, já produziu informações sobre o que vem 

acontecendo no Nordeste, mas não retratou ainda 
a dimensão da gravidade do que vem acontecendo.

Portanto, precisamos, de uma vez por todas, ado-
tar tanto as medidas de caráter emergenciais, as medi-
das para ontem, as medidas que não podem mais ser 
retardadas, as medidas que não podem mais esperar 
um minuto sequer e também cobrar, exigir, lutar para 
que as ações de cunho estruturante, notadamente a 
retomada e conclusão das obras...

(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – ... da transposição do São Francisco possam 
se converter numa realidade. Precisamos sempre lutar 
por esse Nordeste.

Conhecendo, Sr. Presidente, o carinho, o afeto 
que V. Exª tinha pelo meu saudoso pai, o poeta Ro-
naldo, eu encerro desta tribuna com um soneto que 
ele produziu há muitos anos, em que ele exatamen-
te chamava a atenção do Brasil inteiro na sua forma 
poética, mas também política, para o descaso, para o 
desprezo, para abandono do Nordeste brasileiro e para 
a bravura à Antonio Barros e Cecéu da nossa gente.

Disse o poeta:

Quando o grito de dor do nordestino
Unir-se à voz geral do desencanto,
Esse eco, de repente, faz um canto
E o canto de repente faz um hino.
E puro como um sonho de menino 

(Interrupção do som.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) –

Será cantado aqui e em qualquer canto,
Como símbolo, estandarte, como manto
De um povo que busca o seu destino.
Quando esse hino, pleno de ideal,
Canção de um povo em marcha triunfal,
For lançado ao sabor de seu destino
Aí se saberá sem ter espanto
Que um eco de repente faz um canto
E um canto de repente faz um hino.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Cumprimento-o. V. Exª vem seguindo 
os passos do pai, do grande Governador, do Senador, 
do colega no outro mandato da Casa. Isso é extraor-
dinário. V. Exª sente as dores do povo da Paraíba e 
do Nordeste.

Meus cumprimentos também pelo pronunciamen-
to. Inclusive, há pouco, vários prefeitos e vereadores 
do oeste catarinense, do meu Estado, encontravam-se 
na tribuna assistindo ao pronunciamento de V. Exª. Os 
reflexos dessa seca que sente o Nordeste, é claro, com 
mais peso, sem dúvida alguma, sentimos também no 
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oeste catarinense, não só no Rio Sul, no nordeste, a 
parte do Paraná. E para o deslocamento da matéria-
-prima, que são os grãos para transformar em carnes 
a avicultura e a suinocultura, a nossa logística não 
serve. Há muita reclamação, pois a Conab não tem 
armazém em vários lugares, nós também não somos 
previdentes nesse sentido. E V. Exª trouxe um tema 
profundamente presente, relatando o que o País vem 
sentindo em várias regiões do Brasil. Por isso quero 
lhe cumprimentar sinceramente.

E também há um detalhe: V. Exª declinou dos que 
estão no Bolsa Família, mas, ocasionalmente, isso afe-
ta financeiramente muita gente que não está no Bolsa 
Família. Como fica esse pessoal?

Meus cumprimentos a V. Exª, Senador Cássio 
Cunha Lima.

Agora, na sequência dos inscritos, temos aqui...
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Pela ordem, antes disso, o Senador 
Líder do Governo José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
Ordem do Dia de 5 de dezembro, na próxima semana, 
tenho os Requerimentos nº 101 e 102, que solicitam 
que o Projeto de Decreto Legislativo nº 538, de 2012, 
também tramite pelas Comissões de Assuntos Sociais 
e de Assuntos Econômicos.

Portanto, peço a V. Exª que inclua esses dois 
Requerimentos na Ordem do Dia de hoje, para que 
possamos votar na hora adequada.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa recebe o requerimento de V. 
Exª, Senador Pimentel, e, oportunamente, dará co-
nhecimento dele.

Na sequência, está inscrito o Senador Cidinho 
Santos, do Estado de Mato Grosso.

V. Exª tem a palavra pelo prazo regimental.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespec-
tadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, 
venho falar um pouco, Sr. Presidente, sobre uma ca-
tegoria que admiro pelo trabalho que presta em todo o 
Brasil, que é a categoria dos nossos taxistas e sobre 
a preocupação deles neste novo momento em que 
alguns promotores entendem que o serviço de táxi 
é um serviço de concessão. Assim, deveria ser feita 
licitação para a prestação desse serviço. Isso deixa, 
com certeza, os nossos amigos preocupados, porque é 

um trabalho prestado à sociedade brasileira há alguns 
anos e que muito tem contribuído com a nossa nação.

Verificando aqui no Senado, nós encontramos três 
projetos de lei que realmente regularizam a situação 
dos taxistas, transformando essa questão da permis-
são de serviço em autorização. Quando é permissão, 
conforme o próprio Ministério Público tem apontado, 
é necessário que as prefeituras façam licitação para 
a concessão desse serviço, o que poderá acarretar 
que grandes locadoras, grandes empresas venham a 
participar desse processo de licitação e usufruam de 
um serviço que hoje é feito por um pai de família. Mui-
ta gente, ao longo de sua vida, tem transformado isso 
numa profissão de avô para pai, de pai para filho. Isso 
se transformou, em muitos lugares brasileiros, em uma 
atividade que realmente merece nossa consideração 
pelos trabalhos e pelos serviços que eles prestam.

Em muito bom tempo, o Senado Federal toma 
para si a tarefa de fazer evoluir a vigente legislação 
que regula a circulação de táxis e de outros transportes 
públicos nas praças brasileiras. De fato, pelo menos 
três iniciativas, como disse antes, de proposição so-
bre esta matéria tramitam nesta Casa, destinadas não 
somente a alterar as regras em vigor, mas, sobretudo, 
a melhorar o controle, a fiscalização e a qualidade do 
trânsito e da mobilidade urbana em nossas cidades.

Nessa lógica, cabe destacar, em primeiro lugar, 
o Projeto de Lei nº 388, de 2012, que altera a Lei nº 
12.587, de 3 de janeiro de 2012, instituindo as diretrizes 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mediante 
tais alterações, revoga dispositivos dos Decretos-Leis 
nº 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de 
abril de 1943. Naturalmente, isso tudo leva o propósito 
de estabelecer um regime mais eficaz de prestação 
do serviço de transporte urbano, coletivo e individual 
no nosso Brasil.

Em verdade, a despeito da grande conquista re-
presentada pela norma legal vigente, aguardada desde 
a promulgação constitucional de 1988, constatou-se 
um grave equívoco a ser sanado. Trata-se da conceitu-
ação do serviço de transporte de passageiros prestado 
por carros de passeio, táxis, vans ou peruas, definido 
como transporte público individual.

Acontece que, apesar de portarem o selo de aber-
to ao público, a natureza privada desses serviços não 
pode ser mais confundida com a condição tipicamente 
pública do transporte coletivo. Assim, cumpre observar 
que a conceituação dessa modalidade específica de 
transporte de passageiros tem implicações na aplicação 
do disposto na Constituição. A alta carga contraditória 
encerrada nessas classificações termina por prejudicar 
a todos. E isso não pode continuar assim, dessa forma.
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Por outro lado, Sras e Srs. Senadores, convém 
pôr em relevo o Projeto de Lei nº 5, de 2012, que mais 
especificamente aborda as condições necessárias para 
o exercício da função de taxista nas praças brasileiras, 
na sua amplitude de direitos.

Vale recordar que a regulamentação da profis-
são de taxista já havia sido aprovada no Congresso 
Nacional, em 2011, mas, devido a vetos substanciais, 
a essência da peça legislativa se desfigurou.

Por isso mesmo, o nosso colega e Líder do Blo-
co União e Força, Senador Gim Argello, considerou 
de extrema urgência restaurar o projeto original, re-
compondo o conjunto de medidas que conferiria aos 
taxistas o atendimento de antigas e justas reivindica-
ções. Assim, faz-se imperativo o restabelecimento de 
aspectos do projeto de lei original.

Sem dúvida, os taxistas prestam serviço de ine-
quívoca relevância para toda a sociedade brasileira e 
estão a merecer o reconhecimento adequado de sua 
profissão. A aprovação do projeto em apreço restabe-
lece direitos cruciais para aqueles que transportam e 
zelam pela vida de seus passageiros com a responsabi-
lidade e a dedicação que caracterizam tais profissionais.

Como bem frisa o autor do projeto, a iniciativa 
não irá beneficiar apenas os taxistas, mas também 
contribuirá para trazer maior segurança e confiabilidade 
aos próprios usuários do serviço. Em outras palavras, 
ganha a população brasileira, que deles depende ro-
tineiramente para se locomover e realizar suas ativi-
dades pessoais e profissionais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ambos os 
projetos lidam com a regulamentação e o aperfeiçoa-
mento dos transportes urbanos em nosso País. Mesmo 
assim, não nos custa debruçar-nos com mais profun-
didade em pelo menos um deles. No caso específico 
do Projeto de Lei n° 388, o escopo das alterações da 
lei em vigor atravessa definições mais amplas e ge-
rais. Na verdade, buscam-se correções, distinções e 
categorizações mais precisas do que a norma atual 
entende como transporte público coletivo e individual.

Segundo o que prevê o inciso V do art. 30, com-
pete aos Municípios organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial.

Desse modo, a manter-se a conceituação como 
“serviço público”, o transporte individual de passagei-
ros somente poderia ser prestado diretamente pelas 
prefeituras ou por meio de concessão ou permissão.

Ora, como não parece razoável imaginar que o 
Poder Público Municipal venha a operar diretamente 
um serviço de táxis ou de vans, deduz-se que a defi-
nição vigente ensejaria a permanente necessidade de 

licitação pública para a operação desses serviços. Tal 
circunstância evidentemente não se harmoniza com o 
caráter de transitoriedade e flexibilidade inerente a es-
ses serviços. Enquanto o serviço público de transporte 
depende de condições contratuais estáveis e duradou-
ras, o transporte individual de passageiros está mais 
associado ao regime de autorização do Poder Públi-
co, em face da mutabilidade de suas características.

Em suma, é esse o escopo da iniciativa em aná-
lise. De uma parte, altera-se a definição da natureza 
dos serviços de táxis ou de vans de público para “pri-
vado aberto ao público”, com o objetivo de adequá-
-la às características desse modo complementar de 
transporte de passageiros. De outra, determina-se, 
de forma consentânea com o mencionado dispositivo 
constitucional, que o transporte público coletivo seja 
prestado diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, bem como a possibilidade de que o trans-
porte privado de passageiros venha a ser prestado sob 
regime de autorização, “atendidos – evidentemente – 
os requisitos estabelecidos em lei municipal relativos 
à segurança, higiene e conforto dos veículos e à ha-
bilitação dos condutores”.

Mas não é somente isso. Para enfatizar a per-
tinente apresentação do Projeto de Lei nº 5, comen-
tado da tribuna do plenário agora há pouco, merece 
ser igualmente considerada a tramitação de um outro 
projeto de conteúdo próximo e igualmente relevante.

Cabe mencionar o Projeto de Lei nº 253, de 
2009, que regula outro problema a afetar os taxistas 
do Brasil. Trata-se da transmissão, a qualquer título, 
de autorização para a exploração de serviço de táxi. 
De autoria do Senador Expedito Júnior, a proposta foi 
avaliada recentemente na Comissão de Serviços de 
Infraestrutura, que deliberou pela sua aprovação na 
forma de emenda substitutiva.

Tal emenda substitutiva, apresentada pela Co-
missão de Serviços de Infraestrutura, promoveu a 
devida correção...

(Soa a campainha.)
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) –...da 

terminologia jurídica empregada no projeto. O substitu-
tivo define a autorização para o exercício da atividade 
de táxi como um direito pessoal de caráter patrimonial, 
que pode, assim, ser objeto de negócios jurídicos, como 
a alienação, e também ser transmitido em herança.

Por outro lado, para se ressalvar o interesse pú-
blico, o projeto firma a necessidade de que a transmis-
são da autorização somente possa ser efetuada para 
pessoa física ou jurídica que preencha os requisitos 
exigidos para a sua outorga.

Desse modo, com o substitutivo aprovado, ajus-
tam-se as alterações indispensáveis para a conforma-
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ção da proposição à ordem jurídica nacional, aperfei-
çoando a regulamentação da matéria.

Com efeito, Sr. Presidente, o Projeto de Lei no 253 
reconhece que, apesar de não estar prevista em lei, a 
comercialização das autorizações para a exploração 
de serviços de táxi é uma prática enraizada e social-
mente aceita. Na ausência de uma regulamentação, 
haveria um mercado informal, sujeito à demagogia e 
ao arbítrio das autoridades. A proposição em análise 
supriria a lacuna, propiciando confiabilidade jurídica a 
esse mercado, o que se refletiria em maior segurança 
também para o consumidor.

No contexto atual, entretanto, a proibição de trans-
ferências, como ocorre na maior parte dos Municípios, 
somente contribui para a criação de um mercado infor-
mal que, não estando sujeito à tutela do Poder Judici-
ário, fica vulnerável a todo tipo de fraude e violência.

Sr. Presidente, peço apenas mais dois minutos 
para concluir o meu pronunciamento.

A legalização dessas transações, portanto, é 
uma medida não apenas de justiça, mas também de 
segurança jurídica.

Nesse ambiente, o próprio colega Senador Renan 
Calheiros, em recente pronunciamento, comunicou o 
interesse pela matéria, agradecendo a sua designação 
como Relator do Projeto de Lei no 253. Mais detalha-
damente, para o Senador, o projeto é muito importante 
para os taxistas do Brasil, pois ajudará a acabar com 
a informalidade que ainda marca o mercado de auto-
rizações para a exploração de serviços de táxi.

Na mesma oportunidade, ele ainda observou 
que muitas vezes, na grande maioria das cidades, a 
transferência de autorização ocorre à margem da le-
galidade, beneficiando pessoas sem qualquer qualifi-
cação profissional, o que implicaria riscos para quem 
utiliza o serviço. O Senador Renan Calheiros reforça 
ainda o objetivo de dar transparência às transmissões 
das autorizações, com base em requisitos técnicos 
de qualidade e segurança. Mais do que isso, elogia o 
dispositivo que determina que a transmissão somente 
poderá ocorrer com anuência do Poder Público local, 
tendo de atender os requisitos relativos à segurança, 
higiene e conforto dos veículos e qualificação de seus 
profissionais condutores.

Em suma, Sr. Presidente, reforçando a tese central 
dos Projetos de Lei no 5 e no 253, devemos endossar 
o argumento de que o serviço de táxi pode ser exerci-
do por qualquer pessoa, desde que se satisfaçam os 
requisitos técnicos e de segurança.

Todo o processo de transferência será feito às 
claras, com fiscalização do Poder Público, reduzin-
do desvios, fraudes e favorecimentos indevidos. Com 
isso, contribuirá para acabar com a informalidade que 

marca hoje o mercado de autorizações para a explo-
ração do serviço.

Para concluir, não seria, em absoluto, exagero 
reiterar que os três projetos em tramitação nesta Casa 
– o de nº 388, o de nº 5 e o de nº 253 – devem ser 
considerados de extrema relevância para a socieda-
de brasileira, seja por tratarem de tema urgente para 
viabilizar formas mais adequadas de transporte nos 
centros urbanos, seja por regularizarem a situação 
há muito reivindicada pela maioria da categoria dos 
taxistas do nosso querido Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Cumprimento V. Exª, Senador Cidinho 
Santos, pelas preocupações que traz à Casa.

Na sequência, pela ordem que estão presentes 
aqui no plenário, eu concedo a palavra ao eminente 
Senador Ricardo Ferraço pelo tempo regimental.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Exmo Sr. Presidente em exercício nesta 
sessão, Senador Casildo Maldaner, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, mudar de opinião não é vergonha para 
ninguém. O poeta Mário Quintana já dizia, com muita 
propriedade, que opinião só não muda quem não tem. 
Dois séculos atrás, também Kant dava uma lição que 
entrou para a história: o sábio muda de opinião, o ig-
norante nunca muda. 

É com essa certeza e com essa convicção que 
pretendo, nesta tarde, fazer uma avaliação cuidadosa 
sobre o Novo Marco – já não tão novo assim – Regu-
latório do Petróleo, em especial, que foi adotado há 
4 anos, ou seja, o regime de partilha para o pré-sal.

Se esse novo – porém, não tão novo – modelo 
nos pareceu naquele momento adequado, quando o 
Brasil ainda estava mergulhado na euforia da desco-
berta do pré-sal, em 2007.

Hoje vivemos um cenário completamente dife-
rente, com outra conjuntura que precisa ser avaliada 
à luz dos dias atuais. Isso vale não apenas para a 
produção doméstica de petróleo, mas para a situação 
da Petrobras. 

O recente relatório da Agência Internacional de 
Energia, agora do mês de novembro de 2012, é con-
tundente ao apontar as transformações que vêm ocor-
rendo no mercado mundial, com o investimento em 
fontes alternativas de energia, o desenvolvimento de 
novas tecnologias e a descoberta de novas áreas de 
exploração de petróleo e gás no mundo.

Ora, Sr. Presidente, se as condições externas 
mudaram, nossa opinião também pode, aliás, mudar. 
É preciso que nós olhemos para essa conjuntura que 
estamos vivendo com bastante realismo e com bas-
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tante precisão na dimensão de correr atrás do prejuízo 
e fazer um esforço coletivo, conjunto, para recuperar 
o tempo perdido. 

Todos nos lembramos que o anúncio do tesouro 
negro no fundo do mar foi recebido, 5 anos atrás, como 
um presente da natureza, uma dádiva de Deus espe-
cialmente nas áreas em que nós percebemos toda a 
possibilidade da produção do pré-sal poder multiplicar 
por 3 as nossas reservas conhecidas. 

O otimismo, até exagerado, mas os estudos apon-
tavam, à época, para reservas da ordem de 80 bilhões 
de barris de petróleo e gás natural na camada pré-sal. 
Até então nossas reservas provadas não passavam de 
14 a 15 bilhões de barris, portanto, de 14 a 15 bilhões 
para 80 bilhões, seguramente, um universo extraordi-
nário em torno dessa descoberta. 

O Brasil, então, poderia galgar à condição de 13º 
para 6º maior produtor mundial de petróleo, num futu-
ro próximo, a partir de 2007. Ficaríamos atrás apenas 
da Arábia Saudita, do Irã, Iraque, Kuwait e Emirados 
Árabes.

Pois bem, nessa época, muitos países produtores 
já haviam aproveitado as cotações em alta do petróleo 
para a revisão dos seus contratos de exploração e as 
regras de tributação do setor. O objetivo era garantir 
uma poupança para o futuro, já que o petróleo, como se 
sabe, é uma riqueza não renovável, uma riqueza finita.

No Brasil, a preocupação com uma nova legisla-
ção para o setor foi redobrada com a riqueza potencial 
do pré-sal. Os contratos deveriam ser firmados em no-
vos moldes, já que o risco da exploração seria muito 
baixo e a produtividade, elevada.

O marco regulatório ficou pronto em 2009, na 
forma de quatro projetos de lei aprovados um ano de-
pois: o da capitalização da Petrobras; da instituição do 
modelo de partilha da produção; da criação do Fundo 
Social; e de uma estatal para gerenciar os interesses 
governamentais nos contratos de partilha e a comer-
cialização do petróleo excedente.

Só que a indefinição em torno da redivisão dos 
royalties criou um impasse federativo tão grande que 
o regime de partilha ainda não saiu do pape! A última 
rodada de licitação promovida pela Agência Nacional 
de Petróleo aconteceu em 2008.

O resultado tem sido desastroso. A cada rodada 
não realizada, a perda potencial na arrecadação dos 
Bônus de Assinatura gira em torno de R$1 bilhão; o 
prejuízo soma, portanto, pelo menos R$4 bilhões.

Até o final deste ano, as áreas concedidas serão 
ou estarão reduzidas a um terço do tamanho de há 5 
anos. Se há 5 anos, nós tínhamos aproximadamente 
300 mil quilômetros de áreas exploradas, hoje estamos 

explorando aproximadamente 100 mil quilômetros, o 
que significa um terço das áreas exploradas há 5 anos. 

Se os negócios estão suspensos no Brasil, eles 
continuam a pleno vapor em outros países. Quando 
fazemos uma análise da pesquisa das cinco maiores 
empresas internacionais, de porte global, elas inves-
tiram, em 2012, algo em torno de US$100 bilhões. 
Destes US$100 bilhões que foram investidos em tor-
no do mundo, nenhum desses dólares foi investido o 
Brasil por conta desse processo que nos submete a 
participação exclusiva como operadora por parte da 
Petrobras, já tão comprometida em tantos investimen-
tos que não consegue no prazo contentar ou satisfazer 
a demanda do nosso País.

O impacto se reflete, Sr. Presidente, em toda a 
cadeia produtiva do petróleo e do gás. Em vez de 400 
mil empregos, o setor poderia estar gerando pelo me-
nos 2 milhões de empregos – e falo aqui de empregos 
formais, qualificados, com rendimentos muito superio-
res à média brasileira. 

Não podemos perder mais tempo, acho eu. Num 
contexto de crise internacional, os negócios de petró-
leo e gás deveriam, isso sim, estar alavancando nosso 
desenvolvimento econômico e social.

O anúncio da retomada das rodadas de licitação 
por parte da Agência Nacional de Petróleo, no ano que 
vem é, evidentemente, muito bem vindo. Mas é preciso 
rever, e rever com urgência, os entraves criados pelo 
marco regulatório para resultados mais positivos no 
setor de petróleo e gás.

Sejamos aqui realistas. Reconheçamos aqui as 
evidências objetivas, concretas e reais dos últimos 4 
anos. Cinco anos depois da descoberta do pré-sal, 
precisamos enfim admitir...

(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

–... que esse tesouro não era tão fácil assim nem tão 
precioso quanto se supunha. Os custos e os riscos 
geológicos se revelaram bem maiores que o previsto; 
e a rentabilidade também menor.

E mais, o Brasil não será, como muitos imagina-
ram, “a última coca-cola gelada na face da terra”, em ter-
mos de energia. Várias descobertas foram anunciadas 
mundo afora desde que sonhamos alto com o pré-sal.

A Agência Internacional de Energia também des-
taca a aposta em fontes renováveis de energia e as 
mudanças provocadas por novas tecnologias de óleo 
e gás de xisto e pelo investimento em políticas de efi-
ciência energética.

Em resumo, Sr. Presidente, (fora do microfone.) 
as grandes premissas que motivaram a mudança do 
marco regulatório no Brasil e a adoção do regime de 
partilha não se confirmaram no tempo. Vale aqui lem-
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brar também que o modelo de partilha em que o con-
tratado exerce por sua conta e risco as atividades de 
exploração e produção, e divide o petróleo encontrado 
com a União, foi adotado de maneira predominante nos 
países com problemas políticos e com baixa segurança 
jurídica e baixa segurança regulatória, em que a se-
gurança regulatória é praticamente confundida como 
segurança de intervenção. Será esse o nosso caso? 
Está me parecendo, à luz das evidências, que sim. 

E digo mais, no modelo brasileiro de partilha, a 
Petrobrás é operadora exclusiva dos campos e deve 
ter, no mínimo, 30%...

(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

–...de participação nos consórcios com outras empre-
sas. É responsabilidade em excesso, é risco em exces-
so, para ser assumido pela Petrobrás, uma companhia 
extraordinária, que todos nós brasileiros admiramos a 
sua capacidade técnica e dos seus profissionais, mas 
é responsabilidade demais para que a Petrobrás possa 
atender às demandas do País.

A companhia, da qual todos nós nos orgulha-
mos, tem, sim, status internacional de excelência na 
prospecção de petróleo em águas profundas. Mas não 
podemos, Sr. Presidente, ignorar, muito menos menos-
prezar, o fato de que a Petrobrás passou a apresentar 
resultados negativos e... 

(Interrupção de som.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

–...passou a enfrentar constantes dificuldades de cai-
xa, em função das extraordinárias responsabilidades, 
das metas.

É certo que a troca de direção da empresa e 
(Fora do microfone.) um novo plano de negócios, com 
metas mais realistas, apontam para um cenário mais 
equilibrado, mais positivo, de maior transparência e 
de maior credibilidade para uma companhia, como é 
a nossa Petrobrás, de classe global.

Mesmo assim, o fato de ser a única operadora 
no regime de partilha está engessando, por demais, 
a companhia. Além disso, se não fosse a exigência 
de uma operação única, agentes privados poderiam 
muito bem estar trabalhando nas áreas de menor atra-
tividade do pré-sal, segundo seu próprio interesse e 
percepção de risco. 

Não vamos, aqui, ignorar, ainda, que o regime 
de partilha restringe o desenvolvimento tecnológico e 
a competitividade da indústria brasileira...

(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– ...como fornecedora de peças e equipamentos para 
o setor de petróleo.

Foram esses os motivos que me levaram, Sr. 
Presidente, a apresentar um projeto de lei adotando 
o modelo de concessões como regime único para ex-
ploração de petróleo e gás no Brasil. 

Para que reinventar a roda se o modelo de con-
cessões já foi mais do que testado e aprovado em 
nosso País – e já caminho para o encerramento –, 
Sr. Presidente? Foi ele o marco de concessões que 
promoveu a abertura do mercado de petróleo e gás, 
em 1997. Foi ele que proporcionou o crescimento ex-
traordinário do setor. Foi ele que fez com que no seu 
período a participação do arranjo de petróleo e gás 
(Fora do microfone.) saísse de 2% do Produto Interno 
Bruto para 10% do Produto Interno Bruto. 

Foi durante o processo de concessão, por lici-
tação, por competição, que nós vimos a tão desejada 
arrecadação pelos royalties saltarem, pasmem, de 
R$200 milhões por ano para R$20 bilhões por ano. Tudo 
isso por conta da competição, tudo isso por conta das 
portas e janelas de uma oportunidade que o Brasil se 
revelou. Foi também nesse período que o Brasil saiu 
da produção diária de 868 mil barris para 2 milhões 
de barris diários. 

Então, foi uma época de prosperidade extraordiná-
ria e, se nós estamos hoje vivendo este momento, tudo 
isso é fruto, é consequência, é resultado das conces-
sões que se fez, sobretudo, nos anos 2000, porque o 
tempo de maturação entre a pesquisa, a comprovação 
e a exploração é um tempo muito longo, Sr. Presidente. 

E parece ser esse um tema que o Senado Fe-
deral, que o Congresso Nacional precisa fazer. Nós 
precisamos revisitar a decisão que adotamos a partir 
de 2008, para que, à luz das evidências e das novas 
realidades, nós possamos estar refletindo se não che-
gou o momento de revermos esse modelo que não 
chegou a ser implantado, que não saiu do papel, que 
não se mostrou, portanto, na realidade dos nossos 
dias, viável para que a indústria do petróleo e do gás 
pudesse dar uma contribuição muito (Fora do micro-
fone.) maior ao nosso País. 

Mas eu volto à tribuna, Sr. Presidente, em outra 
oportunidade, para que eu possa aprofundar um pou-
quinho os detalhes desse projeto que nós apresenta-
mos, porque o que desejamos mesmo é fazer o en-
frentamento desse que me parece um debate inadiável 
para o interesse nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC. Fazendo soar a campainha.) – Meus cum-
primentos a V. Exª pela preocupação que traz, Senador 
Ricardo Ferraço...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – ...e pela importância que tem em rela-
ção ao País como um todo.

Pela ordem, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dois 
assuntos. Primeiro, queria que V. Exª pudesse man-
dar verificar por que na minha fala, quando eu desci 
da tribuna, várias pessoas e vários e-mails também 
recebidos por mim acusam a falha no sistema desse 
microfone da tribuna. 

Fui ao cafezinho observar o orador. E observei 
que, por várias vezes, o som do Senador de Santa 
Catarina também sumiu, igual ao meu. Então, peço a 
V. Exª deixar registrado na Mesa, para que os técnicos 
possam observar por que os microfones estão cortando 
o som dos Senadores. Esse era o primeiro fato.

O segundo é que já são 16h28 e eu gostaria de 
saber se haverá Ordem do Dia, para que possamos 
tomar as providências nas nossas vidas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC. Fazendo soar a campainha.) – A Mesa 
responde a V. Exª dizendo que os técnicos vão verificar. 
Eu tenho notado também isso, Senador Mário Couto.

E em relação à Ordem do Dia...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pelo 

que se sabe, Presidente, não há acordo para votação 
no dia de hoje. Pelo que se sabe.

Então, eu gostaria que, na verdade, pudesse ser 
definido se haverá Ordem do Dia ou não. 

Pelo que eu consultei, não haverá acordo para 
votação de medidas provisórias na tarde de hoje. Mas, 
como V. Exª é o Presidente, eu deixo a critério de V. 
Exª a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC. Fazendo soar a campainha.) – A Secre-
taria informa que o Sr. Presidente está a caminho.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois 
não. Vamos aguardar o Presidente, então.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – E, talvez, se não houver entendimen-
to, as Lideranças haverão de comunicar. Não haven-
do entendimento, sem dúvida, a Ordem do Dia não 
acontecerá.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Va-
mos aguardar, Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mas vai depender de as Lideranças 
comunicarem à Mesa.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pois não.

Vamos aguardar o Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, temos inscrito o Sena-
dor Romero Jucá, como Líder do PMDB. Em seguida, 
o Senador Humberto Costa; depois, o Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, vou fazer três registros bastante 
rápidos, mas que considero extremamente importantes.

O primeiro deles, com muita satisfação, é regis-
trar no plenário da Casa que ontem tivemos um fato 
marcante para o meu Estado de Roraima, para o nosso 
Estado de Roraima, que foi a assinatura do Governador 
José de Anchieta, com o Ministro Edison Lobão, com o 
Presidente da Aneel, com dirigentes da Eletrobrás, da 
federalização da Companhia de Energia de Roraima, 
sem dúvida alguma, um passo extremamente impor-
tante para que, no futuro, Roraima possa levar ener-
gia de qualidade principalmente ao interior do Estado.

O Governo da Presidenta Dilma está federali-
zando a CERR – Companhia Energética de Roraima, 
e a CEA – Companhia de Eletricidade do Amapá. Os 
dois protocolos de federalização já foram assinados, 
e, além disso, o Governo está fazendo investimentos 
maciços para interligar ao Sistema Nacional tanto Boa 
Vista/Roraima, quanto Macapá/Amapá. Nós vamos fi-
car interligados ao Brasil e, portanto, em condições de 
receber energia e vender energia ao restante do País.

Para nós é motivo de muita satisfação. Trabalhei 
muito defendendo essa ação, porque considero extre-
mamente fundamental que nós tenhamos condições de 
ter investimentos federais em energia, levando a Boa 
Vista e a Roraima um trabalho de qualidade e energia 
em quantidade, possibilitando levar o desenvolvimento, 
a agroindústria, a agricultura irrigada para o interior do 
nosso Estado de Roraima.

Então, ontem assinamos essa primeira medida; 
foi o primeiro passo. Estivemos com o Ministro Edison 
Lobão, e quero agradecer aqui a S. Exª; estivemos com 
o Dr. Costa, Presidente da Eletrobrás, a quem quero 
agradecer; quero agradecer a toda a diretoria da Ele-
trobrás; quero agradecer também à Presidenta Dilma, 
que definiu prontamente essa federalização e deter-
minou que isso fosse feito de forma célere, de forma 
rápida. Portanto, fica aqui o nosso registro, o nosso 
agradecimento por essa medida que é fundamental, 
como eu disse, para o futuro de Roraima.

Quero também registrar a importância de fechar-
mos, ainda nesta semana, Senador Casildo, o texto final 
para a votação da nova fórmula do Fundo de Participa-
ção dos Estados. O Senador Walter Pinheiro, que está 
relatando a matéria, ficou de apresentar entre hoje e 
amanhã esse texto.
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É fundamental que os Líderes e que nós todos 
possamos nos debruçar sobre esse texto e tenhamos 
condição de aprovar rapidamente essa matéria, para 
que ela possa seguir à Câmara dos Deputados e lá 
ser votada também celeremente, para que, até o final 
do ano, tenhamos a fórmula que vai definir a parcela 
do FPE – Fundo de Participação dos Estados, para os 
Estados brasileiros a partir de 10 de janeiro de 2013.

Portanto, temos muito pouco tempo para votar 
esta matéria no Senado, remetê-la à Câmara dos De-
putados, votá-la na Câmara dos Deputados e sancioná-
-la, para que, em 10 de janeiro, os Estados brasileiros 
já possam receber o seu Fundo de Participação dos 
Estados, sem nenhum tipo de solução de continuidade.

A não votação dessa matéria pode levar a uma 
situação de crise nos Estados, pode levar a uma inde-
finição e pode levar a um processo de não existência 
de fórmula e, portanto, de não parcelamento desses 
recursos aos Estados. É fundamental registrar que os 
Estados brasileiros mais pobres, menos desenvolvidos, 
dependem fundamentalmente dos recursos do FPE.

(Soa a campainha.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Por-

tanto, é primordial que possamos fechar esse acordo 
e votar, ainda nesta semana, Presidente Casildo, esta 
matéria que é de extrema relevância para o meu Estado 
de Roraima e para a maioria dos Estados brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Meus cumprimentos a V. Exª, Senador 
Romero Jucá, pelas conquistas com Roraima, como 
a federalização de energia, e pelas preocupações que 
traz em relação ao FPE, que precisamos decidir ainda 
neste exercício.

Com a palavra o eminente Senador Humberto 
Costa, pelo Estado de Pernambuco, pelo tempo re-
gimental.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes 
da Rádio Senado, telespectadores e telespectadoras 
da TV Senado, hoje, venho a esta tribuna para falar de 
um País que busca ser menos desigual. Venho falar 
da sanção ao projeto de lei que trata da distribuição 
dos royalties e da participação especial oriundos da 
exploração do petróleo no mar. Eu me somo à grande 
maioria dos brasileiros e das brasileiras que almejam 
uma partilha igualitária desses recursos para todo o 
País e, por isso, anseiam pela menor concentração 
dessa riqueza, que é de todos.

Acredito que a Presidenta Dilma deverá sancio-
nar o projeto de lei aprovado na Câmara, depois de 
tão debatido nesta Casa no ano passado, tendo sido 

referendado pela maioria dos Senadores, numa gran-
de vitória do povo brasileiro.

O substitutivo do Senador Vital do Rêgo ao pro-
jeto do Senador Wellington Dias, o PLS n° 448/2011, 
aprovado pelo Senado em 19 de outubro de 2011 e 
referendado pela Câmara recentemente, foi elaborado 
a partir de debates que reuniram Lideranças do Con-
gresso Nacional e do Governo Federal. É, portanto, 
um projeto discutido e pensado de forma democrática.

Essa é, sem dúvida, uma proposta que permite 
partilhar melhor, com mais justiça, os recursos advin-
dos da exploração do petróleo – petróleo em mar, há 
de se ressaltar. Atualmente, a maior parte da receita 
resultante do recolhimento dos royalties fica com Esta-
dos e Municípios que abrigam unidades das empresas 
responsáveis pela extração do óleo bruto, um bem que, 
conforme reza o art. 20 da Constituição, é da União.

O projeto, aprovado pela Câmara e pelo Sena-
do, muda a forma de partilha, ajusta a parcela prevista 
para os Estados onde as concessionárias extraem o 
petróleo e restaura o conceito da Federação. A dis-
tribuição dessa riqueza nacional passa a beneficiar 
todos os brasileiros, a grande maioria dos Estados e 
dos Municípios brasileiros, entes federativos que, hoje, 
não recebem um único centavo vindo da exploração 
do petróleo.

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 
defende que a sanção ao projeto por parte da Presi-
denta resultará em mais recursos para a educação, 
para a saúde e para a segurança em todo o Brasil. 
A nova forma de partilha garantirá, segundo a CNM, 
R$105 bilhões para os dois principais Estados produ-
tores brasileiros, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, 
e para 30 dos seus Municípios e também, vejam só, a 
distribuição de R$140 bilhões para todo o restante do 
País, até o final desta década. Sem a sanção da Presi-
denta Dilma, ainda conforme cálculos da CNM, esses 
dois Estados e 30 Municípios concentrarão, até o final 
da década, R$201 bilhões dos recursos de petróleo, e 
todos os demais Estados e Municípios, juntos, terão 
apenas R$17 bilhões.

A questão aqui, que fique claro, é corrigir mais 
um problema de concentração de riquezas neste País 
e também a injustiça há muito cometida com a maioria 
dos Estados e Municípios brasileiros, que não usufrui 
das benesses advindas da exploração de um bem que 
é de todos os brasileiros.

A proposta, como aprovada pelo Congresso Na-
cional, não criará dificuldades para o Rio de Janeiro 
e para o Espírito Santo, como está sendo alardeado. 
Os dois Estados ainda terão parcela significativa dos 
royalties e da participação especial do petróleo do mar. 
Aliás, ao dividirmos a parcela que irá para o conjunto 
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dos demais Estados e Municípios do País pelo valor 
que será destinado aos dois Estados confrontantes, 
veremos que esses últimos, proporcionalmente, ainda 
ficarão com a maior parte. Além disso, com a exploração 
de novos poços, essas receitas crescerão para todos. 
Como disse nosso nobre colega Senador Wellington 
Dias, estamos falando de uma riqueza que deve atingir 
R$32 bilhões neste ano e R$100 bilhões em 10 anos e 
que, com os novos leilões, ultrapassará R$300 bilhões.

Entendemos legítimas as aspirações dos Estados 
confrontantes, mas temos de pensar em todo o País. 
Recentemente, por exemplo, em texto publicado por 
jornal de circulação nacional, um colunista escreveu 
o seguinte, abre aspas:

Quando se trata do petróleo, é fácil sucumbir 
à ideia de que ele pertence à Nação, não aos 
dois ou três Estados que produzem e arcam 
com o desgaste de sua exploração, com os 
permanentes riscos ambientais e com os cus-
tos de alojar, atender e zelar pelas multidões 
miseráveis de outros Estados que acorrem, 
atraídos pela promessa de trabalho.

Mais: a Petrobras divulgou plano de negócios para o 
período entre 2012 e 2016, no valor de US$236,5 bilhões. 
A área de exploração e produção de petróleo e gás na-
tural concentrará o maior volume desses investimentos, 
US$141,8 bilhões, ou 60% do total. Dos investimentos da 
Petrobras na Região Sudeste, feitos até 2010, num total 
de US$33,5 bilhões, o Rio de Janeiro foi destinatário de 
71%. Conforme a Petrobras, somente o polo petroquími-
co do Município fluminense de Itaboraí gerará, durante a 
sua construção, 212 mil empregos diretos e indiretos e 
50 mil a partir do início da operação da refinaria.

Vale citar ainda que US$995 milhões para as re-
formas na Refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, vão 
contribuir também para a geração de mais empregos, 
sem falar nas encomendas de navios aos estaleiros 
fluminenses, que vão demandar o investimento de 
R$1,3 bilhão e resultarão em 22 mil novos empregos. 
Ou seja, o Rio de Janeiro é um Estado que, justifica-
damente, atrai recursos e tem um futuro promissor.

Foi largamente divulgada a passeata realizada, 
ontem, no Rio de Janeiro. Estudantes, artistas, traba-
lhadores de diversas áreas, os Governadores Sérgio 
Cabral e Renato Casagrande, o Prefeito Eduardo Paes, 
os três Senadores do Rio de Janeiro, os três Senado-
res do Espírito Santo, Deputados e demais políticos 
se reuniram nas ruas da capital do Estado. Foi uma 
manifestação legítima, que merece o nosso respeito. 
Mas considero que todos os demais governadores e 
prefeitos do País, além dos parlamentares desses Es-
tados e dos outros Estados que compõem o Congresso 

Nacional, também devem se unir num ato semelhante. 
Especialmente, sinto falta nesse debate dos represen-
tantes do Estado de Pernambuco.

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Muitos prefeitos estiveram mobilizados aqui, em Brasí-
lia, na primeira quinzena deste mês, e a própria Confe-
deração Nacional dos Municípios lançou a campanha 
Sanciona Dilma, Royalties para Todos. Contudo, ainda 
é preciso que os governadores dos demais Estados 
da Federação, beneficiados com a nova legislação, 
unam-se aos prefeitos, para, juntos, marcarmos uma 
posição em defesa da partilha de recursos que bene-
ficie, com justiça, todos os brasileiros.

No caso específico de Pernambuco, a sanção 
da proposta aprovada pelo Congresso Nacional tem 
evidente significância. O Governo de Pernambuco e 
as prefeituras que, hoje, segundo a Agência Nacional 
de Petróleo, nada recebem de royalties passarão a ter 
direito a 6,9%...

(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

...da parcela destinada aos Estados e Municípios.
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Por estimativa preliminar, isso significaria R$8 bilhões a 
mais nos cofres do Estado e dos Municípios até 2020. 
Esse valor corresponde, hoje, a 8,4% do Produto Inter-
no Bruto de Pernambuco. É por isso que conclamo os 
representantes de Pernambuco, o seu Governador, a 
se manifestarem em nome da distribuição mais justa 
dos ganhos advindos do petróleo, essa riqueza que é, 
sim, de todos os brasileiros.

Srªs Senadoras e Senadores, a sanção ao projeto 
representará uma mudança significativa no crescimento 
e no desenvolvimento do Brasil, um incentivo na busca 
por um País mais igual, com unidades federativas efe-
tivamente integradas, desenvolvendo-se em sintonia, 
pelo bem de todos os cidadãos brasileiros, de todos 
os pernambucanos.

(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Peço-lhe só mais um minuto para concluir, Sr. Presi-
dente (Fora do microfone.).

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
unimo-nos à voz de milhões de brasileiros que pedem 
à Presidenta da República que sancione esse projeto, 
pelo bem do nosso País.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Srª José Sarney, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Antes de começarmos a Ordem do Dia, há so-
bre a mesa um requerimento, que peço ao Senador 
Casildo Maldaner que faça a leitura.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente, requeremos, com base nos arts. 

336, II; e 338, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, urgência para apreciação da indicação do Sr. 

Luiz Moreira Gomes Júnior, Ofício S nº5, de 2012, para 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público, em 
conformidade com o disposto no art. 130, alínea a, da 
Constituição Federal. 

Novembro de 2012. 
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT do Bloco 

de apoio ao Governo. 

É o seguinte o requerimento, na íntegra: 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 

O requerimento do Líder será votado após a Or-
dem do Dia.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para comu-
nicar a V. Exª que não há acordo de Lideranças para a 
deliberação da pauta de hoje. Não há acordo de lide-
ranças. A oposição não concorda com a deliberação 
no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª sobre a informação.

ORDEM DO DIA
A pauta está trancada. Temos três medidas pro-

visórias que estão trancando a pauta. Sendo assim, 
não teremos Ordem do Dia.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Dou a palavra ao Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Presidente, a respeito desse requerimento, já está em 
discussão esse requerimento?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Ainda não.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Só 
foi lido?

No momento do debate a respeito deste reque-
rimento, eu quero me manifestar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Como não vai haver debate sobre o requeri-
mento, V. Exª podia se manifestar.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sim. 

Nós todos sabemos que o princípio da presunção 
de inocência é constitucional. Mas, no caso de indicação 
de conselheiro para o Conselho Nacional do Ministério 
Público, nós fizemos gestões políticas na Comissão 
de Constituição e Justiça, revelando fatos a respeito 
deste conselheiro do Conselho Nacional do MP sem 
fazer prejulgamentos. E, na Comissão de Constituição 
e Justiça, foi decido que procuradores da República 
seriam ouvidos antes da votação deste cidadão à sua 
indicação aqui, em plenário. 

Isso foi acatado inclusive por membros, pelo PT. 
O Senador Pimentel, ali, por ocasião, penso tenha 

concordado; o Senador Jorge Viana. E a não votação, 
neste momento, não prejudica em absolutamente nada 
os trabalhos do Conselho Nacional do MP. 

Eu quero ressaltar que não estamos a fazer juí-
zo sobre a presunção de inocência deste cidadão, até 
porque a Constituição, no que tange a conselheiro, não 
fala em presunção de inocência; fala em reputação 
ilibada, e reputação ilibada não tem nada a ver com 
presunção de inocência. 

Nós, no Senado, Sr. Presidente, temos pautado 
a nossa atuação, notadamente na questão das saba-
tinas dessas autoridades, pelo rigor constitucional. E 
penso que tenhamos que ouvir, sim, esses membros 
do Ministério Público antes de o Plenário se manifes-
tar a respeito do nome desse professor doutor, que 
eu reputo como homem de bem, mas é um homem 
de bem que foi indicado, e esta indicação precisa ser 
fiscalizada por cada Senador, por exercer a sua atri-
buição de fiscalizar. 

Nós, aqui, no Senado, temos passado por situ-
ações, no mínimo, esdrúxulas, esquisitas, no caso de 
indicação de autoridade, notadamente para as agên-
cias reguladoras. Nós aprovamos sem aquela investi-
gação necessária. E, depois da porta arrombada, não 
adianta colocar tranca.

Por isso eu entendo que, antes de nós votarmos 
este nome, esta indicação aqui, no plenário, nós pre-
cisaríamos, sim, ouvir os Procuradores da República 
lá na Comissão de Constituição e Justiça, sem fazer 
exercícios de adivinhações a respeito desse cidadão, 
mas tendo em conta os fatos que foram levantados na 
Comissão de Constituição e Justiça, se não, em respeito 
àqueles que pensam de forma diversa, nós estaríamos 
convertendo uma sabatina em um convescote entre 
amigos, e não é um convescote entre amigos, respei-
tando a posição daqueles que pensam em contrário.

Nós vimos na semana passada um discurso do 
Presidente da Câmara dos Deputados a respeito des-
se tema, dizendo que o Senado está demorando para 
votar esse nome. A pressa é inimiga da perfeição. Nós 
todos sabemos desse adágio, que é até chão, é até 
jejuno; é pedestre esse adágio, mas o Senado não 
pode abrir mão da sua atribuição, que é constitucional.

Dessa feita, Sr. Presidente, eu não concordo, 
como Senador da República, com a votação desse 
nome da indicação sem fazer juízo de valor. E repito: 
até agora esse cidadão é um homem de bem, mas nós 
precisamos exercer a nossa atribuição constitucional, e 
eu quero fazê-lo na Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Humberto Costa.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Eu entendo que as alegações...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Recebo a palavra de V. Exª como uma questão 
de ordem e dou a ele o direito de contestar a questão 
de ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 
contraditar. Sem revisão do orador.) – Para contestar 
a questão de ordem.

Sr. Presidente, não quero aqui entrar em polêmica 
com o Senador que me antecedeu, mas é importante 
registrar, em primeiro lugar, que o referido candidato 
ao Conselho Nacional do Ministério Público já teve, na 
Comissão de Constituição e Justiça, a sua indicação 
aprovada, votada. Foi previamente submetido a uma 
sabatina, inclusive submetido a um pedido de infor-
mações que foi feito ao Ministério Público Federal, no 
sentido de esclarecer dúvidas que existiam anterior-
mente. Portanto, isso já foi objeto de discussão, de 
deliberação, e, portanto, essa proposta já se encontra 
no plenário para a votação.

O que ocorreu na Comissão de Constituição e 
Justiça é que, diante de novas alegações, que, no meu 
entender, têm um caráter claramente procrastinatório, 
foi discutida a proposição de novos procuradores se-
rem ouvidos.

O Senador Mozarildo Cavalcanti ficou como Re-
lator dessa matéria, mas o requerimento dele, que não 
tenho conhecimento se foi o de propor a aceitação des-
sa sugestão de ouvir os procuradores ou não, não foi 
submetido à Comissão de Constituição e Justiça. Não 
há uma decisão da CCJ de que esses procuradores 
devam ser ouvidos. 

Por outro lado, é necessário lembrar que esse 
procurador está sendo reconduzido. Além do mais, 
quando da sua indicação pela primeira vez, foi Relator 
da sua indicação um Senador sob o qual não pairaria 
qualquer tipo de suspeita quanto à sua postura opo-
sicionista e de entender que aquele cidadão que iria 
para o Conselho Nacional do Ministério Público era 
alguém de reputação ilibada e de independência, que 
foi o Senador Tasso Jereissati. 

É importante lembrar a V. Exª que essa é uma 
indicação da Câmara dos Deputados. Esse cidadão 
foi indicado pela Câmara por unanimidade. Aqui, no 
Senado, é que todas essas questões foram colocadas. 
E não é correto dizer que não há prejuízo. Há prejuízo, 
sim. Nós vamos entrar, em breve, no recesso, e, em 
breve, o próprio período em que se completa o man-
dato do referido procurador se esgotará. Portanto, há 
um prejuízo não somente para o Conselho, mas prin-
cipalmente para ele. 

Portanto, eu acho que foi adequada essa apre-
sentação desse requerimento de urgência para que nós 
possamos, rapidamente, fazer aquilo que é necessá-
rio, que é fazer justiça com o País, com esse cidadão 
e com a própria Câmara dos Deputados. 

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, apenas para informar à Casa que está, 
na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, para 
amanhã, o requerimento que pede novas oitivas para a 
consagração dessa indicação. E o parecer do Senador 
Mozarildo Cavalcanti é favorável, acolhe o requerimento 
que propõe nova oitiva. 

Portanto, é prudente aguardar essa deliberação 
da Comissão de Constituição e Justiça para, posterior-
mente, o Plenário do Senado se manifestar a respeito.

O SR MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente. 

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, V. Exª tem 
sido um exemplo de Presidente nesta Casa. Presidente, 
são ridículos determinados fatos que se veem em ar-
guição de autoridade nesta Casa. É preciso, Presiden-
te, moralizar as arguições de autoridades nesta Casa.

Lembro-me, Presidente, da arguição do Sr. Carlos 
Pagot. Foi tão afobada, mas tão afobada que, quando 
discuti a contraindicação do Sr. Pagot, o Presidente 
da Mesa, Senador Pedro Taques, já autorizava a vo-
tação, antes mesmo de ser encerrada a discussão. 
Isso é comum, aqui nesta Casa, acontecer. Isso é uma 
desmoralização para o Senado. Isso não pode acon-
tecer; é contra o Regimento desta Casa; é rasgar o 
Regimento da Casa!

Não precisamos nos afobar para arguir autorida-
des. Conclusão: afobaram-se para arguir o Sr. Pagot, e 
ficou a Nação prejudicada com um rombo de bilhões e 
bilhões de reais. Lembro-me, Presidente, de que tive 
de me retirar daquela sessão porque, antes mesmo de 
terminar a discussão, já tinha sido autorizada a votação.

É preciso que V. Exª observe as arguições nesta 
Casa. É preciso que V. Exª tome pulso da direção das 
arguições desta Casa.

Por isso, sou contra, Sr. Presidente, arguir-se 
sem critérios. Não é preciso afobação para arguir nin-
guém. Vamos arguir com cuidado, vamos aprovar no-
mes com cuidado, para que a Nação não passe pelos 
momentos dramáticos de corrupção pelos quais está 
passando hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Soa a campainha)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Queria solicitar minha inscrição como Líder.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será inscrito.

Senador Pedro Taques, pelo que a Mesa entende, 
V. Exª não deseja que nós votemos o requerimento de 
urgência nesta sessão? Pelo que a Mesa entende, V. 
Exª não deseja que se vote o requerimento de urgên-
cia nesta sessão?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Até 
que (Fora do microfone.) a Comissão de Constituição 
e Justiça se manifeste sobre o relatório, por óbvio, do 
Relator, que é favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se nós votarmos o requerimento de urgência 
nesta sessão, de acordo com o Regimento, teremos 
48 horas. A sessão seria na quinta-feira. Sendo des-
sa maneira, acho que não haveria nenhum prejuízo 
se nós votássemos o requerimento de urgência hoje. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Se V. Exª concordar. Se V. Exª não concordar, 
evidentemente não temos número no plenário para 
uma votação nominal.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Pelo PSDB, Sr. Presidente.

Eu creio que há necessidade de se aguardar a 
CCJ. Nós não temos tempo suficiente, em 48 horas, 
para realizar a oitiva na CCJ. Por isso, não vejo como 
proposta adequada votar e aprovar o regime de ur-
gência.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Apenas a Mesa está tomando o cuidado de 
uma questão processual, porque, pelo Regimento, se 
o requerimento foi apresentado, eu sou obrigado a 
submetê-lo a votação.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós 
pediríamos votação nominal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Mas, se V. Exª me avisa que vai propor vota-
ção nominal, sendo assim, não havendo quórum, nós 
poderíamos transferir para outro momento.

Eu consulto as outras Lideranças se nós vamos 
proceder à votação nominal.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, da parte do PSDB, nós pediremos vota-
ção nominal.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, eu queria ponderar...

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estive presente 
na sabatina em pauta. O resultado foi, de forma inédita, 
quase que empatado. A diferença foi de um voto pela 
aprovação do indicado.

Persistem muitas dúvidas com relação à indicação 
de um candidato à reeleição no Conselho Nacional do 
Ministério Público. Durante a sabatina, foram menciona-
dos pelo próprio sabatinado dois membros do Ministério 
Público que teriam uma contribuição importante a dar 
no esclarecimento de fatos ou denúncias.

Esta é a questão política que se pondera. Estamos 
discutindo aqui uma questão processual. Preocupa-
-me muito mais a questão política, o esclarecimento 
pela aprovação ou pela rejeição de um indicado para 
uma função de alta relevância: o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Nós estamos vivendo, neste momento, Presidente, 
muitas dúvidas com relação ao Senado pela votação 
que foi feita, rejeitando um indicado para a Diretoria 
da Agência Nacional de Águas, votação ocorrida de-
cretando a reprovação da indicação, tendo, em segui-
da, sido feitas démarches que invalidaram a votação.

E esse tomo voltou a ser apreciado e foi aprova-
do pelo Senado.

E o aprovado está hoje sendo objeto de acusa-
ções pesadas no campo da probidade.

Então, a mim preocupa muito a questão de o Se-
nado votar com consciência sobre quem está votan-
do. Se há uma pressão para que haja a votação logo, 
aligeirada, sem que se apurem esses fatos que foram 
apontados de público na Comissão de Constituição 
e Justiça, três, quatro semanas atrás, nós estaremos 
incorrendo no provável pecado de votar sem a devida 
instrução do processo pelos depoimentos que faltam 
ser dados.

Então, acho que a pedra fundamental, escoima-
da a questão processual, é o esclarecimento que se 
impõe em função dos depoimentos que ocorreram na 
CCJ. Eu, de minha parte, concordo inteiramente com o 
requerimento que o Senador Pedro Taques fez para o 
comparecimento de duas pessoas. Acho fundamental 
para o esclarecimento dos fatos, para que o processo 
seja corretamente instruído e para que nós votemos 
com consciência. Não tenho aqui nenhuma dúvida com 
relação ao indicado. Não tenho dúvida nem a favor, 
nem contra. Mas eu quero ouvir. Então, se votarmos 
uma urgência sem cumprir uma coisa que a CCJ de-
liberou três, quatro semanas atrás, acho que vamos 
incorrer no erro de que o Senado é hoje acusado, de 
ter votado de uma forma, de outra forma, três, quatro 
semanas depois, o que fica mal para a Casa.
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Então, quero aqui colocar minha posição contra 
esse requerimento de urgência até que a audiência 
ocorra na CCJ, os depoimentos aconteçam, e nós 
possamos votar completamente instruídos, informa-
dos sobre quem é o indicado, quais são suas virtudes 
e quais são, eventualmente, seus defeitos ou o que é 
que ele tem a esclarecer com relação àquilo que foi 
colocado na Comissão de Constituição e Justiça.

A minha questão, portanto, é muito mais de mérito 
do que de processo. A minha preocupação é muito maior 
com a qualidade da instrução do que até com relação 
ao processo que venha a ser, e terá que ser, definido 
por esta Casa. Mas aqui quero fazer esta ponderação, 
com a manifestação do meu Partido pela cautela na 
apreciação de um nome para um órgão importante da 
República, que tem que ser aprovado ou reprovado, 
com consciência, pelos Senadores.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Creio que o prudente, neste 
momento, é que nós – inclusive eu conversei com o 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça –, 
já que há um requerimento apresentado à Comissão 
de Constituição e Justiça, façamos o seguinte acordo: 
amanhã de manhã, na Comissão, inclusive nos infor-
ma aqui o seu Presidente, esse requerimento está 
pautado. Portanto, manteríamos esse requerimento de 
urgência sobre a mesa, apreciaríamos esse requeri-
mento amanhã de manhã na CCJ, e, na parte da tar-
de, com o resultado da CCJ, submeteríamos de novo 
esse requerimento de urgência a partir, efetivamente, 
do resultado colhido na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

E quero só salientar, Sr. Presidente, para que não 
pairem dúvidas, que, quanto à questão que parece ser, 
extremamente, a preocupação do Senador Taques 
quando inclusive conversou comigo sobre essa matéria, 
e ele deve se recordar, no período antes do recesso 
parlamentar, no mês de junho, ou mais precisamente 
na primeira semana de julho, o referido Procurador 
inclusive já havia apresentado à Comissão. Portanto, 
quando se fala que esse requerimento serviria para 
a apresentação dos dados, enfim, de se conhecer 
melhor o Sr. Procurador, acredito que esse não é o 
objeto, até porque as qualidades e as virtudes, ou as 
condições, foram apresentadas não só neste momento 
de recondução, como no momento de condução. Se 
outros caminhos se apresentaram nesse interregno, 
acho que essas questões podem ser esclarecidas a 
partir exatamente do debate na CCJ.

E faço parte daqueles que assinam esse requeri-
mento de urgência muito a partir de uma relação em que 
precisamos ter muito cuidado, Sr. Presidente. O cuidado 
na indicação dos nomes que aqui se apresentam para 
o Ministério Público, para agência ou coisa do gênero, 
mas o cuidado também na relação com a outra Casa 
deste nosso Poder. Esta é uma indicação da Câmara 
dos Deputados. Portanto, ainda que o Senado tenha 
a obrigação, e faz corretamente, de ter todo o zelo na 
apreciação dessa recondução, é importante também 
que o Senado lembre que o Poder que indicou esse 
nome, a prerrogativa era inclusive... O Poder não, a 
Casa que indicou esse nome, portanto, compondo este 
nosso Poder, o fez e, portanto, nos tem feito, através 
do seu Presidente, inclusive a V. Exª, como Presidente 
desta Casa, eu não vou usar nenhum adjetivo, vou me 
referir só às cobranças, permanentemente, pelo fato 
de não termos apreciado.

Volto a lembrar aqui, quando fiz referência à 
conversa que tive com o Senador Pedro Taques, que 
nós fizemos essa cobrança em nome da Câmara dos 
Deputados, ainda no período que antecedia o recesso 
parlamentar de junho. As cobranças feitas pela Câmara 
dos Deputados. E, portanto, até a informação que me 
foi dada àquela época é a mesma informação de hoje, a 
busca de uma oitiva, a apresentação de requerimentos 
com nomes que pudessem apresentar as justificativas.

Até me informa o Senador Pedro Taques que o 
requerimento foi feito, assinado pelos Senadores José 
Pimentel, naquela Comissão, e o outro Senador do PT, 
cujo nome me foge agora. É a informação dada pelo 
Senador Pedro Taques. Portanto, esse prazo transcor-
rido é necessário para que apreciemos na Comissão, 
até para dar uma resposta. Não só uma resposta que 
esta Casa definitivamente julgar, como também res-
ponder à outra Casa, de forma a atender àquilo que, 
majoritariamente, a Câmara dos Deputados tomou 
como decisão.

Portanto, faço esse encaminhamento a V. Exª 
no sentido de que aguardemos, amanhã de manhã, 
a apreciação por parte da CCJ e façamos no período 
da tarde, a partir dessa deliberação ou não da CCJ, 
a apreciação em plenário do nosso requerimento de 
urgência.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Pedro Taques pediu a palavra em primeiro 
lugar e eu terei que sair.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – É 
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uma questão de ordem: apenas indagar da Mesa se 
existe, no Regimento, essa possibilidade de requeri-
mento de urgência para votação de autoridade. Parece-
-me que não há hipótese de requerimento de urgência 
para votação de autoridade.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, me permita. Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem V. Exª,

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado. An-
tes que...

O que ocorreu na Comissão de Constituição 
e Justiça, Sr. Presidente, é que eu levantei algumas 
questões a respeito do indicado e reconduzido Prof. 
Dr. Luiz Moreira. Muito bem.

Ele disse que as denúncias contra ele teriam sido 
forjadas por dois procuradores da República. Seriam 
denúncias anônimas, que ele teria identificado como 
feitas por esse procurador da República. O Senador 
Jorge Viana e o Senador Pimentel fizeram pedido 
para que esses procuradores fossem ouvidos, porque 
a questão é de mérito, não é de processo, não é de 
procedimento, não é de processo legislativo. Nós pre-
cisamos ouvir esses procuradores para saber se as 
denúncias são forjadas por dois membros do Ministério 
Público Federal. E as palavras não foram minhas. O 
requerimento lá, na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, foi do Senador Jorge Viana e do Senador 
Pimentel. Daí nós todos, na Comissão de Constituição 
e Justiça, concordamos que esses procuradores pre-
cisavam ser ouvidos para que pudéssemos afastar a 
dúvida, ou as dúvidas, a respeito das denúncias.

A questão é de mérito, a questão não é de pro-
cedimento. Portanto nós não estamos discutindo que 
esses procuradores devam ser ouvidos após a indi-
cação e aprovação ou não do nome aqui em plená-
rio. Nós estamos discutindo a necessidade de que os 
procuradores sejam ouvidos antes da manifestação 
do Plenário. Foi isso que foi debatido na Comissão 
de Constituição e Justiça. Agora, se a indicação é da 
Câmara dos Deputados, esta é uma disposição cons-
titucional. Nós todos devemos respeito à Câmara dos 
Deputados. Agora, isso não nos transforma em despa-
chante da Câmara dos Deputados. Eu não sou batedor 
de carimbo da Câmara dos Deputados.

A Constituição diz: “a Câmara dos Deputados faz 
a indicação”, e eu, como Senador da República, tenho 
que votar a indicação. Respeitamos a Câmara dos De-
putados – inclusive os 513 Deputados Federais podem 
assinar o apoiamento –, mas isso não significa que eu, 
como Senador da República, tenha que me submeter 

a posições da Câmara dos Deputados. Eu tenho in-
dependência, diferente da Câmara dos Deputados.

Portanto, Sr. Presidente, existe a necessidade de 
que nós ouçamos esses representantes do Ministério 
Público lá, para saber se eles – os representantes do 
Ministério Público, os dois – são levianos, estão fazendo 
denúncias anônimas e tentando mudar a posição de 
Senadores da República no momento em que fazem 
denúncias anônimas a esta Casa ou não. É isso que 
precisa ser demonstrado como uma instrução lá na 
Comissão de Constituição e Justiça.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Alvaro Dias, eu devo dizer a V. Exª que 
o art. 336 do Regimento, item II, diz que toda matéria 
está sujeita a ser pedido de urgência. Nem o Regimento 
pode discriminar quais as matérias que podem ser pe-
didos de urgência e quais as que não podem. É o art. 
336, item II, do nosso Regimento Interno. De maneira 
que eu respondo a V. Exª com o que diz o Regimento 
Interno da Casa. 

Mas, pelo que eu vejo na matéria...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 

acolho a decisão de V. Exª, se bem que não há notí-
cia – e consultei colegas – sobre procedimento dessa 
natureza. Nunca ocorreu requerimento de regime de 
urgência para votação de autoridade. Nunca tivemos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Sim, mas V. Exª há de compreender que eu, 
como Presidente da Casa, não posso deixar de sub-
meter uma matéria que é requerida por um Senador, 
que constitui a maioria da Casa a decisão do Plenário.

Mas eu acho que, quanto a essa matéria, há um 
consenso já, dentro do plenário, de que não devamos 
votar esse requerimento hoje, e, sim, devemos votá-
-lo amanhã à tarde.

Mas eu quero apenas, Senador Walter Pinheiro, 
dizer a V. Exª, para não achar que também a Mesa não 
agiu com absoluta clareza, que o art. 336, também do 
nosso Regimento Interno, diz que, quando o requeri-
mento de urgência não é votado na sessão, ele desapa-
rece. De maneira que, amanhã, V. Exª terá de renovar, 
outro requerimento, para que a Casa possa decidir.

Senador Agripino, V. Exª lembrou que a impren-
sa está falando bastante a respeito das votações aqui 
no Senado. Quero dizer a V. Exª, que é testemunha de 
que a posição da Mesa sempre foi decidir de acordo 
com as Lideranças da Casa, foi sempre uma maneira 
de decidir colegiadamente, consultando as Lideran-
ças, nunca tomando uma decisão que não tivesse o 
consenso da Casa.

Então, quero dizer que, no que se refere às notí-
cias dadas pela imprensa, infelizmente, elas não são 
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verdadeiras, porque, no caso que está sendo divulga-
do, do Sr. Paulo Vieira, o que aconteceu nesta Casa, 
e vou rememorar, é que houve a votação, e eu não 
era Presidente nessa sessão, o Presidente era o hoje 
Governador Perillo, de Goiás, relativa ao Sr. Paulo Viei-
ra, que terminou empatada. Em seguida, houve uma 
sessão de desempate. Contra essa decisão o Senador 
Magno Malta recorreu à Comissão de Constituição e 
Justiça. Eu não era o Presidente, de maneira que o 
recurso foi acolhido e foi à Comissão de Constituição 
de Justiça para que decidisse sobre a procedência ou 
não do recurso do Senador Magno Malta.

Toda a imprensa está a dizer que o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, do Senador De-
móstenes Torres, foi contrário ao recurso. Quero dizer 
que isso também não é verdade. O parecer do Sena-
dor Demóstenes Torres, dado aqui, foi um parecer em 
que ele não chegava a nenhuma conclusão. Tanto que, 
naquela época, se não me falha a memória – o Sena-
dor Alvaro Dias estava presente –, o Senador Arthur 
Virgílio teve a oportunidade de dizer que os pareceres 
tinham de ser precisos e claros, não dando margem a 
nenhuma interpretação.

O parecer do Senador Demóstenes dizia que o 
Regimento Interno do Senado não prevê esse tipo de 
instrumento recursal. Ele dizia que aquele recurso não 
era previsto no Regimento, mas que, contudo, assim, 
mesmo sem previsão regimental, há a possibilidade 
de que o nome do Sr. Paulo Rodrigues Vieira seja no-
vamente submetido ao Plenário da Casa. 

Esse é o parecer, à disposição dos Srs. Senado-
res, do Senador Demóstenes Torres.

Então, quando a imprensa diz que foi um parecer 
contrário ao nome do Sr. Paulo Vieira, e que nós, aqui, 
o violentamos, e que a Presidência fez uma manobra, 
submetendo, é uma absoluta inverdade. O processo 
estava em tramitação, tinha sido votado pelo Plenário, 
foi a recurso na Comissão de Constituição e Justiça, 
e voltava ao plenário, para ser decidido.

Mas, como sempre gosto de fazer, e faz parte do 
meu estilo de sempre gostar de decisões consensuais, 
V. Exª, Senador Romero Jucá – eu estou aqui com os 
Anais do Congresso –, levantou a seguinte questão:

Pela ordem. Antes de abrir, eu queria pedir a 
revotação do Sr. Paulo Rodrigues, da ANA. Já 
veio o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça. Está no plenário. [O parecer já estava 
aqui na Mesa, tinha vindo a matéria de volta da 
Comissão de Constituição e Justiça.] Já há en-
tendimento dos líderes. [Diz o Senador Jucá.] Não 
é votação com quórum qualificado. Portanto, eu 
gostaria que pudesse ser votado em seguida.

Qual foi a posição do Presidente da Casa?

Eu quero, primeiro, consultar o Plenário, porque 
o parecer da Comissão concluiu pela falta de 
previsão regimental, enfatizando, contudo, que 
o Plenário da Casa é soberano para decidir a 
questão, amparado em precedentes anterio-
res. [Já havia dois precedentes, em que tinha 
havido a mesma coisa, com recursos. Então, 
os recursos foram procedentes, e o Plenário 
julgou soberanamente.] Eu consulto o Plenário, 
portanto, se há consenso para que seja nova-
mente submetida à votação. [Pausa.] Se todos 
estão de acordo, então, vamos votar a matéria.

Então, foi essa a posição do Presidente da Casa. 
Infelizmente, os jornais estão interpretando, ou distor-
cendo, ou dizendo coisas que não são verdadeiras.

O parecer do Senador Demóstenes, absolutamen-
te, não é contrário. O parecer do Senador Demóstenes 
submete ao Plenário da Casa a decisão sobre a matéria.

Feita a votação, a votação concluiu por 47 votos de 
presença – quase todos os Senadores estavam presentes.

V. Exª, Senador Agripino, também estava na ses-
são. Você lembra desse processo? V. Exª, Senador 
Alvaro Dias, também.

E a votação foi concluída e, então, foi indicada 
para a aprovação.

No dia seguinte – e eu devo recordar também, 
em homenagem à verdade –, V. Exª, Senador José 
Agripino, levantou uma questão de ordem também 
pedindo a anulação da votação anterior. E, depois de 
um debate na Casa entre alguns Senadores que par-
ticiparam, eu resolvi, como Presidente da Casa, que 
nós iríamos apresentar um ato da Mesa – e apresen-
tei esse ato – proibindo que tivéssemos mais recur-
sos dessa natureza, a fim de evitar essas coisas que 
estávamos vivendo, de votar recursos para não votar. 
Então, apresentei aqui, aprovado pela Mesa da Casa, 
esse ato que foi justamente aprovado pelo Plenário do 
Senado, proibindo que nós tivéssemos mais recursos 
dentro da mesma sessão legislativa; em outra sessão 
legislativa, evidentemente, pode ser submetido, pela 
segunda vez, outro nome, em outra mensagem.

Esses foram os acontecimentos.
E quero esclarecer. V. Exª me fez um grande fa-

vor, Senador Agripino, me permitindo esclarecer aos 
ilustres colegas o que realmente aconteceu, a lisura, o 
cuidado com que eu tenho de, Presidente desta Casa, 
nunca me colocar senão de acordo com o Regimento, 
e respeitando a vontade soberana do Plenário, e ou-
vindo os diversos Líderes da Casa.

Então, eu peço que todos os nossos colegas con-
siderem essas, porque estão todas elas à disposição 
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de qualquer um de nós; constam dos Anais da Casa e 
estão aqui. Eu tive a oportunidade de pedir à Mesa que 
as levantasse, para que eu pudesse realmente verificar o 
que tinha ocorrido, porque nem eu também me lembrava 
mais de detalhes, nem do que evidentemente tinha ocor-
rido, tantas são as autoridades que nós aprovamos aqui 
e tantas as vezes que temos a oportunidade de votar.

Então, muito obrigado pelo Plenário ter-me ou-
vido com essa delicadeza e, ao mesmo tempo, julgar 
prejudicado o requerimento por falta de número e de-
clarar encerrada a Ordem do Dia.

(Soa a campainha.)

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 575, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2012, nos termos do texto 
aprovado na Câmara dos Deputados, que altera 
as Leis nºs 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
que institui normas gerais para licitação e con-
tratação de parceria público-privada no âmbito 
da administração pública, para dispor sobre o 
aporte de recursos em favor do parceiro privado, 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 12.058, de 13 de 
outubro de 2009, 9.430, de 27 de dezembro de 
1996, 10.420, de 10 de abril de 2002, 4.117, de 
27 de agosto de 1962, 10.925, de 23 de julho 
de 2004, 10.602, de 12 de dezembro de 2002, 
e 9.718, de 27 de novembro de 1998, e a Me-
dida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001, e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 575, de 2012).
Parecer sob nº 33, de 2012, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador Sérgio Souza (PMDB-PR) 
e Relator Revisor: Deputado João Magalhães 
(PMDB-MG); favorável à Medida Provisória, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2012, que oferece.

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 23, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 576, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 23, de 2012, nos termos do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, al-
tera as Leis nºs 10.233, de 5 de junho de 2001, 

e 12.404, de 4 de maio de 2011, para modifi-
car a denominação da Empresa de Transporte 
Ferroviário de Alta Velocidade S.A. - ETAV para 
Empresa de Planejamento e Logística S.A. - 
EPL, e ampliar suas competências; e revoga 
dispositivo da Lei nº 11.772, de 17 de setembro 
de 2008 (proveniente da Medida Provisória nº 
576, de 2012).
Parecer sob nº 30, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Henrique Fontana 
(PT-RS) e Relator Revisor: Senador Walter Pi-
nheiro (PT-BA); favorável à Medida Provisória, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 
23, de 2012, que oferece.

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 24, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 24, de 2012, que altera as 
Leis nºs 11.759, de 31 de julho de 2008, que 
autoriza a criação da empresa pública Centro 
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a transferência obriga-
tória de recursos financeiros para a execução 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de 
ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC, e 12.462, de 4 de agosto de 
2011, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 580, de 2012).
Parecer sob nº 32, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Afonso Florence (PT-
-BA) e Relator Revisor: Senador Anibal Diniz 
(PT-AC); favorável à Medida Provisória, nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 24, 
de 2012, que oferece.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 129, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 987, de 2012 - RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD, 
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos 
Autorais e estabelece condições para o exercí-
cio das prerrogativas do Escritório Central cujo 
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos 
direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e literomusicais e de fonogramas.
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5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 63, de 2011, tendo como 
primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que 
altera a redação do art. 3º da Emenda Constitu-
cional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, para 
ampliar o prazo de adesão ao regime especial de 
precatório até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria 
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

7 
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de 
2012, por regularem matéria correlata (servi-
ços essenciais para efeito de greve).

8 
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 938, 
de 2012, do Senador José Agripino, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 83, de 2007 (que se encontra apensado 
ao Projeto de Lei do Senado nº 84, de 2007); e 
127, de 2012, por regularem matéria correlata.

9 
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 

nº 351, de 2012, além da Comissão constan-
te do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (juros e correção 
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).

10 
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
958, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 
89, 100 e 114, de 2012 - Complementares, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal - FPE).

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Esse assunto acho 
que já está, de certa forma, resolvido por V. Exª, mas 
eu queria aproveitar a presença de V. Exª, já que en-
cerrada a Ordem do Dia.

Se V. Exª me permitir, e as Lideranças, eu queria 
que as Lideranças pudessem atentar aqui, Sr. Presi-
dente, para uma questão que julgo ser de suma im-
portância: é o FPE.

Eu queria aproveitar aqui, Sr. Presidente. Estou 
sugerindo aos 80 Senadores – óbvio que 81 comigo: 
entregarei em cada gabinete, hoje à noite ou, no mais 
tardar, amanhã pela manhã, a cópia da proposta.

Senador Eduardo Braga, V. Exª é o Líder. Portan-
to, eu queria chamar a atenção de V. Exª e dos Sena-
dores que são Líderes.

Como esta é uma matéria que interessa a cada 
Estado, Senador Presidente, entregarei uma cópia do 
relatório, Senador Eduardo Braga, a cada Parlamentar, 
e a ideia é que, no dia de amanhã, nós tenhamos a 
oportunidade de dialogar com todos sobre a matéria.

O que norteou a construção dessa matéria foi uma 
conversa que nós tivemos na reunião de Líderes, pro-
vocada por V. Exª antes da montagem da Comissão de 
Notáveis, em que nós sugerimos que, nesta questão,...

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Srs. Senadores, o Senador Walter Pinheiro está 
tratando de uma matéria do maior interesse da Casa.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
...fosse colocada a essência da possibilidade de acordo.
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É impossível tratar com 27 unidades da Federa-
ção incluindo um conjunto de coisas novas, até porque, 
fatalmente, nós teríamos o apelo de cada um buscando 
atender à demanda legítima e correta de cada Estado.

O raciocínio estabelecido nesse relatório...
Senador Pimentel, deixe-me só concluir, porque 

acho que interessa inclusive a V. Exª.
O que nós inserimos no relatório, Sr. Presidente, 

é a manutenção do piso; ou seja, cada Estado conti-
nuará recebendo o mesmo valor de Fundo de Partici-
pação do Estado, e abrir-se-á um prazo de transição, 
colocado aqui em duas propostas.

A proposta vinda da Comissão de Notáveis é 2018; 
o apelo feito por diversos Senadores com os quais nós 
temos conversado é, também, 2018. Eu tinha ponde-
rado 2016 por ser o ano de renovação do PPA. Por-
tanto, vou apresentar aos Senadores o prazo de 2018, 
atendendo ao apelo da maioria, mantendo esse piso 
e mexendo com dois fatores somente: população e o 
fator inverso da questão da renda per capita domiciliar.

Domiciliar, Senador Ricardo Ferraço, por conta, 
inclusive, até de uma sugestão de V. Exª e atendendo 
a uma outra reivindicação do Senador Romero Jucá, 
para que a gente pudesse ponderar entre a renda e o 
PIB. Renda familiar nominal domiciliar.

Qual é a diferença disso?
A renda domiciliar ou per capita é, na prática, a 

divisão do PIB. A renda nominal domiciliar per capita 
leva em consideração a pesquisa que o IBGE faz da 
renda das famílias; portanto, não sofre as variações 
sazonais ou pontuais de PIB.

Por exemplo, se você tem um investimento em 
porto, em aeroporto, ou até em hidrelétrica, isso mas-
cara o resultado pontualmente. Ou sazonalmente, 
Senador Ricardo Ferraço, como é, no caso Espírito 
Santo, o preço do aço. Portanto, isso influencia o PIB 
naquele período e, consequentemente, dá anomalia, 
prejudicando prioritariamente os Estados menos de-
senvolvidos.

Portanto, a tese, Sr. Presidente, é mais ou me-
nos essa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Então, na realidade, eu vou endereçar isso a cada 
gabinete, hoje ou até amanhã de manhã, no máximo. 
Cada Senador discute, e fazemos esse debate. Nós 
teremos desta semana até a outra para discutir as 
sugestões e uma série de coisas em relação ao FPE.

Então, o esforço foi feito para garantirmos isso. E 
as alterações, nós vamos fazer equalização para frente. 
A proposta, inclusive, é até de que, a partir de janeiro 

ou fevereiro de 2013, o Senado se debruce sobre as 
diversas outras alterações.

Então, os Senadores vão receber, e nós teremos 
condição de promover esse debate de forma, eu diria, 
mais acalorada, competente e até mais ajustada, por-
que cada um vai ter isso na mão e vai ter oportunidade 
de discutir essa matéria na CAE, na CDR e na CCJ.

Eu só quero chamar atenção para a possibilidade 
de apreciarmos isso pelo menos até o dia 18, para ter-
mos condição inclusive de enviar isso para a Câmara 
dos Deputados antes do dia 18, ou coisa do gênero, 
por conta da questão do prazo.

Então, enviarei hoje, no mais tardar até amanhã 
de manhã, para cada Senador a proposta, e aí cada 
um discute.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Walter Pinheiro, eu faço um apelo a 
todos os Srs. Senadores que essa matéria seja exa-
minada com absoluta prioridade, porque talvez seja 
a matéria mais importante que tenhamos de decidir 
nesta Casa até o fim do ano.

Caso ela não seja votada, nós vamos ter um ver-
dadeiro caos nacional. Porque, por exemplo, o meu Es-
tado, o Estado do Senador Randolfe, se não se regular 
o Fundo de Participação dos Estados – evidentemente, 
o Estado do Amapá, 70% da sua renda, do seu Orça-
mento, são constituídos pelo Fundo de Participação 
–, então, o Estado tem que parar, porque jamais pode 
viver com 30% do seu Orçamento.

De maneira que nós não podemos deixar que 
haja um vácuo na legislação. Até o dia 31, nós temos, 
aliás, o dever de votar essa matéria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Walter Pinheiro, exatamente nos termos que V. 
Exª coloca: a minha preocupação com esse tema vem 
desde 2010, quando inaugurei o mandato aqui nesta 
Casa. V. Exª tem conhecimento disso, tenho dialogado 
com V. Exª sobre esse tema.

Minha divergência em relação ao parecer da 
Comissão de Notáveis é total. Eu esperarei ansioso, 
Senador Walter, hoje, receber o parecer de V. Exª que, 
espero, tenha modificado em muito o parecer da Co-
missão de Notáveis. Que seja diferente do parecer da 
Comissão de Notáveis!
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A prorrogação das regras como estão parece-me 
que seja a continuação da inconstitucionalidade que 
foi diagnosticada pelo Supremo Tribunal Federal. Não 
quero me antecipar e fazer juízo de valor, Sr. Presiden-
te, sem antes conhecer do que se trata o parecer do 
eminente Senador Walter Pinheiro. Quero só antecipar, 
mesmo sem emitir juízo de valor. Pelas informações 
que tenho, esse encaminhamento e esse parecer, e 
adotando para o futuro um critério de população, vão 
contra, claramente, os interesses, em especial dos 
Estados como os nossos, menos aquinhoados; como 
Estados menos aquinhoados com arrecadação própria 
de ICMS, e mais dependentes de Fundo de Participa-
ção dos Estados.

Então, em princípio, Sr. Presidente, reitero, vou 
aguardar com ansiedade, para hoje, o parecer do Se-
nador Walter Pinheiro. Do que eu sei da discussão até 
agora, eu antecipo a V. Exª que a minha divergência 
é total. Não terei acordo nessa votação. Eu conheço 
o parecer da Comissão de Notáveis, e não é notável 
o parecer da Comissão de Notáveis. Não é notável. É 
antifederativo. Fere a Constituição, insiste nos erros 
diagnosticados pelo Supremo Tribunal Federal, e isso, 
Senador Walter, isso eu conheço. Se V. Exª continuou 
seguindo nesse caminho, seguiu no caminho errado. 
Fere a Federação, fere o atual Pacto Federativo e fere, 
em especial, os Estados da Amazônia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito bem.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Perdão, Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PMDB não 
se opõe à forma com que o Senador Walter Pinheiro 
está encaminhando esse tema. Está encaminhando 
com absoluta cautela. O Senador Walter Pinheiro está 
sendo um verdadeiro maestro. Está edificando uma 
verdadeira concertação em torno desse tema, que é 
um tema explosivo, que é um tema federativo.

Nós temos toda confiança de que, de hoje para 
amanhã, socializando o acesso a essa informação, 
possamos nos debruçar sobre o assunto.

Chamo atenção, entretanto, Sr. Presidente, para 
a necessidade de V. Exª construir com o Deputado 
Marco Maia um entendimento, porque de nada vai 
valer o nosso esforço aqui, no Senado, se a Câmara 
Federal não fizer o mesmo. O que consagra o Supremo 
Tribunal Federal é que o Congresso Nacional terá de 
se manifestar em relação a esse tema e não apenas 
o Senado da República.

Essa é a modesta contribuição que quero dar a V. 
Exª: que V. Exª possa construir com o Deputado Marco 
Maia, com a Câmara, uma agenda comum, para que 
nós possamos encerrar esse processo, que, se não 
for concluído, causará um caos num conjunto muito 
relevante de Estados federados.

É a contribuição modesta que dou a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado.
Eu já me entendi com o Deputado Marco Maia, 

que se encontra em viagem ao exterior e deve chegar 
hoje, para que façamos uma pauta mínima para as 
duas Casas votarem, até o final do ano, essas maté-
rias, as mais relevantes, as mais necessárias. Como 
nenhuma outra, essa tem um prazo fatal, que é o dia 
31 de dezembro.

Senador Randolfe, nós estamos também acom-
panhando, muito de perto, esse assunto. Posso dizer 
a V. Exª que a emenda da Comissão de Notáveis, pelo 
menos na parte em que fui consultado, não teve ne-
nhuma chancela para tramitar dentro do Senado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Não, perfeitamente, Sr. Presidente. 

O meu questionamento é sobre o resultado do 
trabalho. Eu sei que nós estamos seguindo aqui o rito. 
Eu reitero a V. Exª que vou aguardar, com ansiedade, 
o parecer do Senador Walter Pinheiro. Eu só antecipo 
que, com o trabalho anterior da Comissão de Notáveis, 
eu tenho divergências. Espero que, democraticamente, 
na Casa, nós possamos, juntos, saná-las e encontrar 
– eu acho possível, pois a matemática garante a elas-
ticidade de encontrarmos – uma média, um medidor 
comum que não prejudique nenhum Estado da Fede-
ração, em especial o nosso, Sr. Presidente, e que se 
cumpra o ditame do Supremo Tribunal Federal.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador, a Comissão não é de Notáveis, mas 
de Especialistas, e fui eu até que dei o nome. Ela fez 
um trabalho, aí sim, realmente notável, porque reuniu 
subsídios que estão à disposição dos Srs. Senadores 
para justamente ajudar na confecção dos projetos.

Contamos, para isso, com a Presidência do Mi-
nistro Nelson Jobim, que é um homem extraordinário 
pelo seu saber, pelo seu espírito público e pela sua 
experiência e que muito ajudou para que os trabalhos 
fossem concluídos num prazo pequeno, como foi feito, 
e para que estivesse à nossa disposição um trabalho 
que, posso dizer, reúne, com absoluta competência, 
muita sabedoria e, ao mesmo tempo, muitos dados 
que poderão servir para os nossos trabalhos melho-
rarem bastante.

Muito obrigado.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Faço minhas, Presidente, as suas palavras em re-
lação ao currículo dos membros da Comissão, sem 
divergência quanto à Comissão – aliás, minha peque-
na divergência, sobre a qual estou à disposição para 
dialogar, de todo o trabalho da Comissão.

Não tenho divergência sobre ICMS de origem e 
destino, nem sobre o restante do trabalho. Há alguns 
esclarecimentos que eu acho necessário fazer em re-
lação à partilha do FPE.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Nesse ponto, nós só temos convergências.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Pronto, Presidente.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Eduardo Lopes, com a palavra.
A inscrição aqui é do Senador Eduardo Lopes, 

pela Liderança.
V. Exª está como orador inscrito, em seguida.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Ele tem direito a 20 minutos, e V. Exª a 20 mi-
nutos também.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Como Líder, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Como Líder.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
e todos que acompanham agora esta sessão, quero, 
nesta tarde, falar um pouco sobre os Municípios, so-
bre as eleições que determinaram as novas direções 
nos Municípios a partir de 2013 e que trazem também 
grandes responsabilidades e grandes desafios para 
todos os prefeitos, independentemente de partidos, 
independentemente de qualquer coisa. A direção, a 
gestão de uma cidade, principalmente nos nossos 
dias, traz muitos desafios, e eu quero fazer aqui uma 
reflexão sobre isso.

Os novos prefeitos que foram eleitos vão conduzir 
os destinos das mais de 5.560 cidades brasileiras pelos 
próximos 4 anos. Decerto, todos eles estão conscientes 
dos problemas que deverão enfrentar a partir do dia 
1º de janeiro, quando assumirão os seus mandatos.

Não é sem razão que as eleições municipais são 
as que despertam mais interesse nos cidadãos, pela 
sua importância, pois é nas cidades que as pessoas 
vivem e vivenciam seus problemas. São os problemas 
das cidades que mais repercutem no dia a dia de cada 
um, prejudicando seu bem-estar cotidiano. São as me-

lhorias na infraestrutura e nos serviços públicos urba-
nos que mais potencial têm para elevar a qualidade de 
vida dos cidadãos e também das cidadãs.

Isso é tanto mais verdade em face do intenso pro-
cesso de urbanização que se observa no Brasil. Basta 
dizer que a parcela da população brasileira residente 
em áreas urbanas já se aproxima de 90%. É bem ver-
dade que o processo de urbanização tem se acelerado 
em escala mundial, principalmente nas regiões onde o 
desenvolvimento começa a se tornar perceptível. Caso 
altamente significativo, impressionante mesmo, é o da 
China, o país mais populoso do mundo, cuja população 
urbana ultrapassou a do campo no final de 2011. As 
estimativas são as de que as cidades chinesas terão 
cerca de 800 milhões de pessoas até o ano de 2020.

Mas, no nosso caso, o vertiginoso processo de 
urbanização, observado nas últimas seis décadas, 
não foi, infelizmente, acompanhado por um simultâneo 
processo de planejamento da expansão das nossas 
cidades. Muito pelo contrário, as cidades brasileiras, 
mesmo as de pequeno porte, apresentam sérios pro-
blemas de falta de planejamento e de ocupação pre-
cária e irregular do solo urbano. Com isso, os efeitos 
da urbanização desordenada representam colossais 
desafios urbanísticos que os novos administradores 
e administradoras precisam enfrentar com muita res-
ponsabilidade.

Além disso, as perspectivas para a renovação 
urbana apontam no sentido do adensamento popula-
cional. As cidades, cada vez mais, tendem à verticali-
zação e à concentração na forma de metrópoles. Um 
aspecto positivo dessa tendência é que ela contribui 
para baratear a oferta de serviços públicos, princi-
palmente na implantação de sistemas integrados de 
mobilidade urbana, de redes de serviço de saúde pú-
blica, de educação, de segurança, de limpeza urbana 
e também de saneamento básico.

Outro aspecto importante, que os novos prefei-
tos e prefeitas devem ter sempre em mente, é que as 
cidades grandes, médias ou pequenas se compõem 
de pessoas, de vidas humanas. As cidades existem 
em função das pessoas. Elas nascem da necessidade 
humana de viver em sociedade, de manter contato e 
comunicação com o próximo, de garantir organização 
e segurança à vida social e de promover meios de tro-
ca. Em suma, as cidades existem em função do obje-
tivo maior de melhorar as condições da vida humana.

No entanto, muitas das cidades atuais – e esta é 
também a nossa realidade – foram criadas para auto-
móveis, foram concebidas tendo em mente a circulação 
dos veículos automotores. E, com o passar do tempo, 
a percepção que temos hoje é a de que essa opção 
se revelou equivocada. Felizmente, algumas cidades, 
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inclusive brasileiras, já estão passando por vigorosos 
processos de renovação urbana, dando prioridade à 
pessoa humana. Essas são chamadas de cidades 
caminháveis.

A reorganização dessas cidades, no tocante a 
esse aspecto, visa a favorecer, em caráter prioritário, o 
seguinte: estimular a convivência social com a criação 
de ambientes confortáveis e com a oferta de espaços 
e serviços públicos para a população; dar liberdade ao 
pedestre, com a adequação de ruas e calçadas que 
lhe garantam segurança e condições plenas de mo-
bilidade e também de acessibilidade; incentivar o uso 
de bicicletas, favorecendo a circulação dos ciclistas 
em toda área urbana, e também o uso do transporte 
público coletivo, com oferta de serviços de qualidade 
na quantidade necessária.

É a partir dessa lógica humanista que os novos 
gestores e gestoras precisam repensar a infraestrutu-
ra urbana de suas cidades. No século XXI, pensar as 
cidades é pensar na construção e oferta de espaços 
públicos, de redes de comunicação e informação, de 
equipamentos de lazer, de esportes, de cultura etc.. 
Todos esses serviços devem ser voltados para favore-
cer a integração social, para tornar as pessoas menos 
estressadas, menos solitárias e também mais felizes.

No que se refere à população com mais de 65 
anos, cujo crescimento no Brasil segue uma tendência 
mundial, deve-se ter em conta que os idosos do futuro 
devem ser – e serão! – cada vez mais ativos. Conse-
quentemente, eles demandarão mais conhecimentos, 
lazer e serviços, coisas que o Poder Público municipal 
deve se qualificar para atender adequadamente.

Quando buscamos delinear o conceito da cida-
de do século XXI, o que cumpre é reiterar, sempre e 
incansavelmente, a cada momento do planejamento 
urbano, aquele princípio basilar: as cidades existem 
em função do objetivo maior de melhorar as condições 
da vida humana.

No caso do Brasil atual, vale destacar que as 
maiores cidades brasileiras já estão envolvidas no 
processo de renovação urbana com vistas aos gran-
des eventos esportivos, que são a Copa de 2014 e 
também as Olimpíadas de 2016. Na cidade do Rio de 
Janeiro, por exemplo, avançam as obras do projeto 
Porto Maravilha. Já na região central de São Paulo, 
está em desenvolvimento o projeto Nova Luz. Esses 
são magníficos exemplos de projetos com grande im-
pacto no zoneamento urbano das áreas onde estão 
localizados, projetos que envolvem a construção de 
espaços públicos voltados para a vivência cultural e, 
consequentemente, para a convivência social.

Entendo que os novos prefeitos precisam esti-
mular a participação popular nas questões de seus 

Municípios, de suas cidades. É claro que a população 
deve participar, cada vez mais, das decisões, dos pro-
blemas e também das soluções. Certamente, aqueles 
que melhor conseguirem envolver a sociedade nessas 
questões terão seus mandatos reconhecidos pelos seus 
eleitores. Além disso, terão difundido o significado mais 
apropriado do que vem a ser uma cidade sustentável. 
Nos novos tempos em que vivemos, os problemas da 
sustentabilidade socioambiental, da mobilidade urba-
na e da necessidade de se estimular a convivência 
social apresentam-se com urgência e relevância até 
então inéditas.

Creio, Sr. Presidente e todos que nos acompa-
nham, que, em face das complexas questões de ur-
banização e de carência de recursos financeiros que 
afligem o conjunto dos Municípios brasileiros, será 
exigido desses novos mandatários e mandatárias ele-
vado discernimento na definição das prioridades de 
suas gestões. Antes mesmo de se preocuparem com 
novas obras e com gastos correntes, os novos prefei-
tos e prefeitas precisam aprimorar a gestão pública, 
estabelecendo planejamento estratégico que aponte 
as prioridades e os rumos do desenvolvimento que 
desejam para os seus Municípios.

Como eu disse no início, os novos prefeitos e 
prefeitas decerto estão conscientes dos problemas de 
seus Municípios, mas eu gostaria de chamar a atenção 
para uma questão: o problema dos desastres naturais 
nas áreas urbanas. Já agora, foi divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o perfil dos 
Municípios brasileiros, relativamente ao ano de 2011, 
revelando o quanto nossas cidades estão desprepara-
das para enfrentarem desastres climáticos. A maioria 
não tem qualquer plano de prevenção contra esse tipo 
de evento da natureza. Apenas 6,2% das prefeituras do 
País estão aptas a desenvolverem algum tipo de ação 
preventiva contra catástrofes naturais. Os restantes 
93,8% não se preocupam com essa questão, talvez 
por acharem que não estão suficientemente expostos 
a tais riscos. É preocupante isso!

Pior ainda – pasmem! – é que 50% das cidades 
brasileiras não controlam a qualidade da água que é 
servida para consumo da população. E mais, 70% não 
têm plano de saneamento básico. Dos 92 Municípios 
do Estado do Rio de Janeiro, em apenas 17, há algum 
sistema de alerta preventivo contra desastres climáticos.

Isso me faz lembrar tristes acontecimentos nas 
cidades da região serrana do Estado do Rio de Janei-
ro, onde, no início de 2011, grandes deslizamentos 
de terra provocaram a morte de mais de 900 pesso-
as, sem falar em outros casos ocorridos nas cidades 
de Niterói e de Angra dos Reis, também com muitas 
perdas de vidas humanas.
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Causa-nos grande preocupação, apreensão mes-
mo, o fato de os Municípios atingidos não estarem, até 
hoje, preparados para prevenir e evitar novas tragédias.

Essas coisas nos levam a pensar, de forma lasti-
mável, que outras pessoas morrerão por falta de ações 
preventivas e por causa de desastres naturais no nos-
so Estado. Prova disso aconteceu, há poucos dias, no 
Município de Friburgo, onde a população voltou a sentir 
medo ao ouvir o barulho intenso das sirenes, alertando 
para o risco iminente de novos deslizamentos de terra 
na cidade. Na ocasião, mais de 250 pessoas do Mu-
nicípio tiveram de ser levadas para abrigos públicos, 
e 20 casas foram atingidas por avalanche de pedras. 
Pelo menos uma pessoa teria morrido. Outros Muni-
cípios da região também foram afetados pelas chuvas 
daqueles dias. Coincidentemente, nesse mesmo dia, 
foram divulgados os dados do IBGE, dando conta da 
falta de planos de prevenção contra desastres naturais 
nas cidades brasileiras.

Repito, Sr. Presidente: 93,8% dos Municípios 
brasileiros não estão preparados para prevenir desas-
tres naturais. Os prefeitos, de modo geral, reclamam 
muito da falta de recursos financeiros e dos entraves 
burocráticos para conseguirem ajuda federal, inclusive 
no âmbito do Plano Nacional de Gestão de Riscos e 
Respostas a Desastres Naturais, recentemente criado 
pela Presidenta Dilma Rousseff.

A despeito dessas dificuldades, os prefeitos e 
prefeitas têm de encarar essa questão dos desastres 
naturais como uma obrigação. Do contrário, as popu-
lações das áreas de riscos continuarão a conviver com 
o medo e, inclusive, com perdas humanas.

Investir em prevenção, se não pode de tudo evi-
tar, com certeza ajuda a diminuir muito os gastos com 
atendimentos em saúde e em habitação e com outros 
auxílios àquelas famílias que, eventualmente, venham 
a ser atingidas por essas catástrofes.

Para finalizar, considero importante, fundamental 
mesmo, que os novos prefeitos e prefeitas de todo o 
Brasil, principalmente aqueles que estão assumindo os 
mandatos pela primeira vez, compreendam e estejam 
atentos para as questões aqui relatadas.

É bem verdade que nem todos os Municípios 
brasileiros têm áreas sujeitas a desastres climáticos, 
mas é preciso que seus administradores tenham muito 
cuidado com as questões urbanas. Além disso, todos 
devem estimular a participação popular no debate des-
sas questões. Só assim, com o aval da população, é 
que os gestores e gestoras públicos serão capazes de 
promover mudanças importantes em seus Municípios.

Ademais, não devemos esquecer que os eleitores 
conferiram os mandatos aos prefeitos e prefeitas e aos 
vereadores e têm o direito e o dever de atuarem como 

fiscais e partícipes da gestão municipal, cobrando de 
seus mandatários o cumprimento dos seus compro-
missos assumidos em campanha e também eficiência 
no exercício de suas atribuições, comportamento ético 
e total transparência nos atos praticados.

Esse é o primeiro registro que faço aqui com 
respeito às cidades, mas quero também parabenizar 
o Estado do Rio de Janeiro, a população do Rio de Ja-
neiro, que, ontem, esteve presente, junto conosco, no 
ato em que nós pedimos à Presidenta que ela viesse 
a vetar a questão dos royalties, a divisão dos royalties.

Reforço aqui o nosso sentimento em relação a 
isso: nós devemos, sim, discutir e conversar sobre a 
divisão futura dos royalties. Mas reforço aqui que mexer 
nos contratos já assinados nos campos já licitados é 
uma flagrante inconstitucionalidade e traz uma inse-
gurança jurídica muito grande. Não quero que essa 
imagem seja levada ao mundo por parte do Brasil.

Então, nós esperamos, sim, que a Presidenta 
vete o projeto. Se não o vetar, não tenham dúvidas de 
que vamos recorrer ao Supremo, para buscar o nosso 
direito, porque alterar contratos de campos já licitados 
é ferir o estado jurídico perfeito. Isso traz muita inse-
gurança jurídica.

Parabéns a todos os que participaram da marcha 
ontem, da caminhada, desse ato que engrandeceu o 
Estado do Rio de Janeiro! Um abraço a todos!

Sr. Presidente, muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Lopes, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero 
Lucena, 1° Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Em votação o Requerimento nº 1.008, 
de 2012, do Senador Roberto Requião.

S. Exª requer licença para se ausentar dos traba-
lhos da Casa no período de 5 a 7 de dezembro, a fim 
de participar do seminário “Os Portugueses no Brasil 
e na América do Sul: novos desafios”, que será reali-
zado na cidade do Rio de Janeiro.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Sr. Presidente Senador Cícero Lucena, por 
que há violência contra a mulher? Em todas as cultu-
ras em que há uma prevalência masculina, há também 
uma prevalência da violência contra a mulher.
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Em breves palavras, podemos afirmar que a 
violência contra a mulher é a primeira violência que 
a criança vê desde que nasce. Assim, dentro de seu 
cérebro ainda incompleto, grava-se rudimentarmente 
a certeza de que quem manda é o homem e a de que 
quem apanha é a mulher. 

Portanto, desde o início de uma história de cinco 
mil anos, as mulheres são oprimidas em quase todas 
as culturas, achando que essa opressão é natural. Em 
muitas partes do mundo, principalmente na Ásia, elas 
não podem falar diante de seus maridos. Em suma, a 
violência contra a mulher é a raiz primária da violência 
dois mais fortes sobre os mais fracos. Só em meados 
do século XX, quando o Movimento Feminista iniciou 
suas atividades, esse fato começou a ser tratado com a 
devida importância que requer, mas isso só no mundo 
ocidental, como ressalta uma das mais importantes Lí-
deres feministas, a Srª Rose Marie Muraro, com quem 
muito dialoguei para falar para falar hoje sobre o Dia da 
Violência contra a Mulher, que se deu no ano passado. 

Mas, e o caso do Brasil? 
Segundo reportagem da BBC Brasil, citada pela 

agência SGeral:
Seis anos após a promulgação da Lei Maria da 

Penha, o Brasil tem demonstrado esforços no comba-
te à violência contra a mulher, e o número de denún-
cias vem aumentando, mas a maioria ainda esbarra 
em um velho obstáculo que beneficia os agressores: 
a impunidade.

A legislação, que foi sancionada em 2006, é con-
siderada modelo internacionalmente e leva o nome da 
ativista cearense que ficou paraplégica após ser balea-
da pelo marido, que a espancou por mais de dez anos.

O serviço Ligue 180, criado na mesma época da 
promulgação da lei, recebeu quase três milhões de 
ligações nos últimos seis anos, sendo 330 mil denún-
cias de violência, algo interpretado por especialistas 
como um sinal de que cada vez mais mulheres vêm 
utilizando esse canal em busca de justiça.

Mas analistas avaliam que, na prática, o que im-
pede o avanço do País rumo à eliminação da violência 
contra a mulher é o Judiciário, que ainda processa os 
casos com muita lentidão. Além disso, muitos juízes ain-
da tratam a questão com preconceito e machismo, pri-
mando por tentativas de conciliação mesmo diante das 
evidências de abusos, dizem pesquisadores da área.

Também há indícios de uma morosidade do Go-
verno nas esferas municipal, estadual e federal em 
agilizar a estruturação da rede de atendimento à mu-
lher prevista pela lei.

Mais violência.
Enquanto isso, estatísticas recentes mostram 

uma tendência de aumento da violência.

Segundo um levantamento do Instituto Sangari, 
baseado em dados obtidos de certidões de óbito e da 
Organização Mundial de Saúde, ligada à ONU, o Brasil 
acumulou mais de 90 mil mortes de mulheres vítimas 
de agressão nos últimos 30 anos.

Em 1980, eram 1.353 assassinatos deste tipo 
por ano, e, em 2010, a cifra saltou para 4.297. Além 
disso, o Brasil fica em 7º lugar no ranking dos países 
com mais mortes de mulheres vítimas de agressão.

Impunidade.
Para Wania Pasinato, socióloga e pesquisadora 

do Núcleo de Estudos da Violência da USP, as esta-
tísticas soam como um alerta de que a lei não está 
sendo aplicada como deveria e que o País falha em 
não reduzir mais o sofrimento e as mortes de milha-
res de brasileiras.

A gente diz o tempo todo para essas mulhe-
res denunciarem a violência, mas nada é feito 
[diz ela]. O Estado não reage a essa denún-
cia, ou, se reage, fica apenas no papel. Essa 
ineficiência cria um cenário de impunidade 
muito perverso.

Entre julho de 2010 e dezembro de 2011, em todo 
o País, foram realizadas 26.410 prisões de agresso-
res, 4.146 detenções preventivas e mais de 685.905 
processos de agressão contra mulheres que estão 
tramitando em cortes brasileiras.

O Observatório Lei Maria da Penha, ligado à 
Universidade Federal da Bahia (Ufba), que monitora 
a aplicação da Lei em todo o Brasil, diz que ainda há 
muito machismo e preconceito entre delegados e juí-
zes, que tendem a classificar a violência contra a mu-
lher como um assunto de foro íntimo, relegado a um 
segundo plano, diante de outras questões. Há casos 
de mulheres que denunciam o agressor e esperam 
mais de seis meses por uma audiência, e o juiz ain-
da tende a ignorar a gravidade da denúncia e primar 
pela conciliação e a retirada da queixa. Sobretudo no 
Nordeste, vemos até o assédio de policiais contra as 
mulheres no momento da denúncia, quando elas es-
tão fragilizadas.

Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que 
pune incansavelmente os assassinos e estupradores. 
Esta lei emanou da Secretaria de Política para Mulhe-
res (SPM), revoltada contra o que aconteceu com a 
militante cearense Maria da Penha.

Estrutura. 
Um dos aspectos mais elogiados da Lei Maria 

da Penha é o fato de que a legislação vê a violência 
contra a mulher não só como um problema criminal, 
mas também social. E, para agir com mais eficiência 
rumo a uma transformação real da cultura de domina-
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ção machista e agressão, o texto da lei prevê a criação 
de uma rede de atendimento composta por diversas 
esferas, entre elas juizados especiais e abrigos, onde 
as mulheres podem ficar seguras após fazer denún-
cias. Mas até mesmo a Secretaria das Mulheres re-
conhece que essa estrutura ainda está muito aquém 
do necessário.

História da Maria da Penha. 
Se tudo estivesse ocorrido conforme planeja-

do por seu agressor, Maria da Penha estaria morta, 
há muito tempo, e ninguém suspeitaria que seu caso 
seria mais um de uma extensa lista de homicídios de 
mulheres no Brasil. Mas ela sobreviveu a duas tenta-
tivas de assassinato e lutou para que seu marido, um 
economista colombiano, fosse condenado.

Hoje, com 67 anos e paraplégica devido ao tiro 
que levou do ex-cônjuge, ela sabe que tem um lugar 
especial reservado na história do País, após haver 
uma lei batizada com seu nome, e que pode ajudar a 
salvar milhares de vidas de mulheres.

“Gostaria de ser lembrada como uma mulher que, 
perseverando, após 19 anos e 6 meses em busca de 
justiça, conseguiu mudar a lei de um país”, diz a cea-
rense, durante uma entrevista à BBC Mundo em sua 
casa, em Fortaleza.

Enquanto dormia.
Farmacêutica bioquímica, ela relembra o instan-

te, em maio de 1983, quando um tiro a condenou a 
passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Ela 
tinha 38 anos. “Meu marido atirou nas minhas costas 
enquanto eu dormia. Acordei com um tiro e não sabia 
quem havia atirado. Pensei que tinha sido ele, não o 
tinha visto”.

As suspeitas dela eram baseadas nas atitudes 
cada vez mais violentas que Marco Antônio Heredia vi-
nha adotando com ela e suas filhas. Ela havia sugerido 
a separação, mas ele não aceitou. O agressor disse à 
polícia que o tiro que atingiu sua mulher havia sido dis-
parado por um criminoso em uma tentativa de assalto. 

Depois de passar quatro meses e meio hospita-
lizada, Penha voltou a viver com o marido e as filhas. 

Continuei com ele porque não sabia que ele 
havia sido o autor da primeira vez. Quando 
voltei, sofri uma segunda tentativa (de as-
sassinato), mais dissimulada, por meio de 
um chuveiro elétrico, danificado de propósito 
(para eletrocutá-la), afirmou. Se eu estivesse 
entrado no banho... Percebi antes que estava 
passando corrente (pela água).

Quase um ano depois do disparo, convencida de 
que seu marido queria matá-la, Penha o denunciou 

às autoridades e começou sua luta para que Heredia 
fosse condenado.

Risco de morte.
Heredia se declarou inocente da acusação, mas, 

após uma série de julgamentos e recursos que lhe ren-
deram mais de uma década em liberdade, foi conde-
nado por tentativa de homicídio e começou a cumprir 
pena em 2002. Ele ficou 16 meses na cadeia, passou 
para o regime semiaberto e, em 2007, entrou em li-
berdade condicional. 

Em meio à batalha judicial, o caso foi levado por 
ONGs à Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos, que começou a pressionar o governo brasileiro. O 
Estado foi responsabilizado pela demora no processo 
e convidado a tomar medidas para prevenir a violência 
doméstica – um delito que até então dificilmente se pu-
nia com prisão. Isso levou à aprovação, em 2006, da Lei 
Maria da Penha, que combate a violência doméstica 
com punições mais duras para os agressores, como 
a possibilidade de prisão preventiva e impedimento de 
imposição de penas alternativas. 

Uma declaração das Nações Unidas citou, no 
ano passado, essa Lei como pioneira, mundialmente, 
em defesa dos direitos das mulheres. No Brasil inteiro, 
essa lei levou uma grande quantidade de mulheres a 
se queixarem dos seus maus tratos. 

“O feminicídio é uma questão cultural, antes de 
mais nada”, afirma Maria da Penha, que lembra que a 
violência doméstica está em todas as classes sociais. 
“Meu agressor era um professor universitário”, disse 
Maria da Penha. 

Símbolo da luta pelas mulheres no País, Penha 
aconselha que as que se sintam ameaçadas busquem 
apoio de instituições e de grupos especializados, que 
se protejam com sigilo e evitem ser impetuosas. “Muitas 
vezes a mulher pode se desesperar por estar vivendo 
uma situação assim, mas é melhor ter um pouco de 
cautela para que não seja assassinada, porque é em 
momentos assim que, muitas vezes, a mulher perde 
a vida”, ensina Maria da Penha.

Conclusão: e o futuro? 
Tudo isso nos faz pensar no que nos reserva o 

futuro. Os homens das gerações mais jovens já come-
çam a ajudar na criação dos filhos. Isso é fundamental, 
porque, no cérebro inacabado da criança, aparece uma 
realidade completamente diferente: “meu pai e minha 
mãe se amam e me amam.” É só com esse futuro que 
conseguiremos criar uma realidade não violenta, um 
futuro mais solidário e relações mais equilibradas en-
tre os seres humanos. 

Daí a importância que estamos dando à violên-
cia contra a mulher, a mais importante de todas, que, 
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até hoje, a maioria dos juízes considerava – ou ainda 
considera – secundária.

Quero ressaltar a importância do trabalho da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a vio-
lência contra a mulher, objeto de assinaturas, inclusive 
de todas as Senadoras do Senado Federal, no ano 
passado. Foi instalada em fevereiro de 2012 e vem 
desenvolvendo suas atividades sob a Presidência da 
Deputada Jô Moraes. Tem como Relatora a querida 
Senadora Ana Rita, que tem feito um trabalho extra-
ordinário. Ela, que tem levado a Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito para os mais diversos Estados, 
inclusive, com o apoio da Secretaria de Política para 
Mulheres, tem conseguido ouvir depoimentos, realiza-
do diligências, conversado com delegados, com dele-
gadas, com vítimas da violência, para verificar como 
será possível ainda realizar modificações e melhorias 
na própria legislação, inclusive no Código Penal. 

Eu quero muito aqui cumprimentar a Senadora 
Ana Rita pelo trabalho tão importante que vem rea-
lizando juntamente com a Presidente, Deputada Jô 
Moraes, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, 
para averiguar e fazer sugestões sobre como prevenir 
e evitar a violência.

Quero também aqui dizer uma palavra. Acabo 
de conversar com o novo Secretário de Segurança do 
Estado de São Paulo, ex-Procurador-Geral do Estado 
de São Paulo, Fernando Grella Vieira. Quero expressar 
a minha confiança de que ele possa realizar um bom 
trabalho. Achei muito importante a sua determinação e 
a do novo comandante da Polícia Militar no sentido de 
evitar que haja ações por parte dos policiais militares 
caracterizadas pela truculência.

Ainda ao participar da caminhada contra a vio-
lência e pela paz, que ocorreu na Vila Brasilândia, 
no último domingo, onde estavam Dom Milton e Dom 
Angélico, que falaram para centenas de pessoas que 
participaram daquela caminhada, mesmo sob chuva, 
em alguns momentos, houve uma sensibilização muito 
grande por causa dos casos de violência que ali têm 
ocorrido. Pois bem, eu, ali, relatei alguns episódios que 
me foram relatados por moradores de Heliópolis, da 
comunidade de Heliópolis, sobre como, às vezes, os 
policiais chegam ali e falam de maneira abusiva com 
a população humilde, carente, como se muitos ali fos-
sem bandidos, quando são trabalhadores, que estão 
exercendo o seu trabalho normalmente.

Mas, espero que o novo Secretário, Fernando 
Grella Vieira, em cooperação com o Ministro da Justiça, 
Ministro José Eduardo Martins Cardozo, e o Governo 
Federal, possam realizar ações muito positivas para 
evitar atos de violência, que não são os adequados. 

Quero, na minha conclusão, Sr. Presidente, aqui 
ler o requerimento que sei que já foi apresentado hoje 
pelo Senador Pedro Taques e por outros Senadores, 
mas quero também somar os meus votos de inserção 
em ato de voto de pesar pelo falecimento ocorrido 
na última segunda-feira, 26, do ex-Deputado Sérgio 
Miranda de Matos Brito, aos 65 anos, de câncer no 
pâncreas, bem como a apresentação de condolências 
aos familiares.

Conheci Sérgio Miranda durante a CPI do Orça-
mento. Ele era um dos Parlamentares mais interessa-
dos em apurar os desvios de recursos públicos que 
dia a dia eram noticiados pela imprensa. Sua atuação 
muito contribuiu para aprimorar os procedimentos da 
Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional. 
Ele teve um papel de destaque durante todos os anos 
em que foi membro da Comissão Mista do Orçamento. 
Era um Parlamentar que conhecida detalhadamente o 
Orçamento Público. Possuía uma visão técnica e política 
da Peça Orçamentária, aplicava todo o seu conheci-
mento para defender a população e o Estado brasilei-
ro. Atuava como um óbice a possíveis manobras que 
poderiam resultar no desvio dos recursos da Nação. 

O seu desempenho na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara dos Deputados foi de capital im-
portância para facilitar a tramitação do Projeto de Lei 
do Senado nº189, de 2003, que “define os objetivos, 
métodos e modalidades da participação do Governo 
brasileiro em negociações comerciais multilaterais, re-
gionais ou bilaterais”, que, hoje, foi objeto do parecer 
do Senador Espiridião Amin, do qual fui autor. 

Os representantes do PDT pediram vista, mas 
espero que esse projeto possa ser apreciado e votado 
na próxima reunião da Comissão de Justiça da Câma-
ra dos Deputados.

Trabalhos em íntima interação parlamentar na 
busca de soluções para os planos de aposentadoria 
dos Aeroviários (Aerus e Aeros), bem como na luta 
pela não aprovação do fator previdenciário, pois en-
tendia que seria um retrocesso para os trabalhadores 
que estavam prestes a se aposentar.

Sérgio Miranda de Matos Brito foi Professor; 
Vereador, em Belo Horizonte, entre 1988 e 1992; e 
Deputado Federal por Minas Gerais por quatro man-
datos, entre 1993 e 2006. Como Parlamentar, sempre 
foi indicado como um dos mais influentes da Câmara 
dos Deputados pelo Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap).

Foi militante do Partido Comunista do Brasil, 
durante quase cinco décadas. Exerceu vários manda-
tos como membro do Comitê Central e da Comissão 
Política. 
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Ao longo de sua carreira, atuou, principalmente, 
nas áreas previdenciária, trabalhista, orçamentária e 
de direitos sociais. Participou da CPI das fraudes do 
INSS, na investigação do assassinato dos fiscais do 
Ministério do Trabalho, além de ter integrado...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, só mais um minuto. 
Além de ter integrado a missão oficial à China em 

2000. Como vereador, foi autor da lei da meia entrada 
para estudantes, em Belo Horizonte. 

Com 43 anos de militância no PCdoB, Sérgio Mi-
randa deixou o Partido em 2005 e assumiu a Presidên-
cia do PDT em Belo Horizonte. Candidato à Prefeitura 
da capital mineira, em 2008, não venceu. Atualmente, 
trabalhava na Fundação Leonel Brizola Alberto Pas-
qualini, do PDT. 

Na semana passada, Sérgio Miranda foi conde-
corado com a Medalha do Mérito Legislativo, premia-
ção concedida pela Câmara dos Deputados. Porém, 
não pôde participar da cerimônia de entrega, devido 
à sua saúde debilitada. Sua mulher Cristina Sá Brito, 
foi quem recebeu a medalha em seu lugar. 

Como Deputado, conhecia muito bem os mean-
dros da Casa. Relacionava-se amigavelmente com seus 
pares de diferentes tendências políticas, da esquerda 
à direita, sem nunca deixar de ser de esquerda.

A morte de Sérgio Miranda é uma grande perda 
para a democracia de nosso País. 

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Ele 

fará muita falta, por sua conduta idônea, leal e honesta 
e capacidade de articular soluções que, defendendo 
o Estado, visava sempre à melhoria das condições de 
vida da população brasileira.

Quero, aqui, enviar o meu abraço solidário e de 
pesar aos familiares e amigos de Sérgio Miranda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Em votação o Requerimento nº 1.009, 
de 2012, em aditamento ao Requerimento nº 904, de 
2012, ambos do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que 
solicita seja estendida até o dia 27 de novembro de 
2012 a licença dos trabalhos da Casa, para participar 
da missão parlamentar na China, tendo em vista que, 
por razões alheias à vontade de S. Exª, desembarcará 
em Brasília somente na noite do referido dia.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Com a palavra o Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Sem revisão do orador.) – Antes de mais nada, Pre-
sidente, os meus cumprimentos à rapidez com que a 
nossa Presidente agiu em relação às denúncias do 
escritório do Governo Federal em São Paulo.

A nossa pauta está trancada pelo projeto de lei 
de conversão que muda o nome da Empresa de Trans-
porte Ferroviário de Alta Velocidade para Empresa de 
Planejamento e Logística e amplia as suas competên-
cias, Senador Capiberibe. É o famoso “trem-bola”... 
Oh, perdão, é um vício de linguagem. É o trem-bala.

Anuncia-se que a EPL, mesmo que ainda não 
autorizada por esta Casa, dispõe da fortuna de R$133 
bilhões para privatizar ferrovias, rodovias, portos e ae-
roportos. E quem preside essa fantástica e bilionária 
empresa? Preside-a o Sr. Bernardo Figueiredo, cuja 
recondução à direção da Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre (ANTT) foi rejeitada pelo Plenário desta 
Casa meses atrás.

Negamos a ele mais um mandato com base em 
relatórios devastadores do Tribunal de Contas da União, 
que condenam de forma dura seus malfeitos na con-
dução da Agência.

Nós o rejeitamos ouvindo o Tribunal de Contas da 
União, mas ele é promovido e aí está, todo lampeiro, 
dando entrevistas até na nossa TV Senado. Está aí, fa-
lando em nome do Governo do Brasil com investidores 
internacionais e nacionais e com bancos estrangeiros.

Eu volto a este tema desagradável porque rece-
bi do Deputado Esperidião Amin um novo relatório de 
auditoria, realizado pelo Tribunal de Contas da União, 
sobre a ANTT, apontando falhas gritantes na fiscaliza-
ção do contrato de concessão da Autopista Litoral Sul, 
entre o Paraná e o Estado de Santa Catarina. 

Não só, Presidente Cícero, tenho o dever de tra-
tar dessa concessão rodoviária entre o meu Estado e 
o Estado de Santa Catarina, o Estado do Deputado 
Esperidião Amin. Tenho também legitimidade, além 
do dever. Quando fui Governador do Paraná, entre 
1991 e 1994, investi US$80 milhões para duplicar o 
trecho paranaense da rodovia, então chamada “rodo-
via da morte”, tantos eram os acidentes e mortes que 
ocorriam. E, diga-se, o Paraná nunca foi ressarcido 
pela obra, já que a rodovia era federal. Mas a rodovia, 
posteriormente, foi privatizada pelo Governo Federal, 
instalando-se nela o famoso pedágio.

E é aí que entra o relatório do Tribunal de Con-
tas da União.

O Tribunal demonstra que o pedágio na rodovia 
poderia ser reduzido em R$790 milhões, em favor dos 
usuários, caso a ANTT, então dirigida pelo famoso 
Bernardo Figueiredo, cumprisse seu dever de agente 
fiscalizador da concessão. Quer dizer, a concessionária 
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vai ganhar, nos próximos 21 anos, R$790 milhões a 
mais, de forma irregular, porque a ANTT não fiscalizou 
e não fiscaliza o trecho concedido.

O relatório do TCU diz que a rodovia está em 
péssimo estado, em que pese o pedágio pago por 
cada caminhão, automóvel ou motocicleta, que onera 
os que trafegam entre Curitiba e Florianópolis.

Na sequência, o Tribunal faz uma gravíssima afir-
mação. Abre aspas:

Por outro lado, ironicamente (...) os processos 
para aumento de tarifas sempre tramitam na 
ANTT com surpreendente rapidez. [É o Tribu-
nal de Contas da União que está falando, não 
sou eu] Não é justo, para dizer o mínimo, que 
a máquina do serviço público trabalhe com 
tanta eficácia e eficiência em prol do aumen-
to de tarifa, mas não tenha pessoal, tempo e 
recursos para fiscalizar os serviços prestados, 
com a frequência necessária e para, quando é 
o caso, aplicar as punições merecidas.

Fecha aspas.
É o mui conhecido modus operandi de Bernardo 

Figueiredo, já apontado em outros relatórios do TCU. 
Ele não fiscaliza e não deixa fiscalizar. Não pune e não 
deixa punir. Já vimos isso em relação às ferroviárias, 
repete-se em relação às estradas rodoviárias.

O relatório que me enviou o Deputado Esperidião 
Amin impressiona. Vou encaminhá-lo à mesa para que 
o faça chegar à Presidente Dilma. E para não me es-
tender muito, cito trechos da devassa do Tribunal de 
Contas da União, para escandalizar as Srªs e os Srs. 
Senadores, em especial os Senadores do Paraná e 
de Santa Catarina.

Vejamos alguns fatos. Primeiro, relata o TCU: 
Bernardo Figueiredo praticou atos que “resultaram na 
compensação indevida de receitas não auferidas, em 
razão de atrasos no início da cobrança do pedágio”. 
A responsabilidade pelo atraso foi da concessionária 
e, sem razão alguma, imputado à Administração Pú-
blica pela ANTT.

Segundo fato apontado pelo Tribunal de Con-
tas da União: Bernardo Figueiredo praticou atos que 
resultaram na irregular elevação da tarifa básica de 
pedágio, por ter feito acréscimos indevidos de encar-
gos, favorecendo a concessionária e descumprindo as 
cláusulas da concessão.

Terceiro fato apontado: Bernardo Figueiredo pra-
ticou atos que resultaram na deficiência dos procedi-
mentos de fiscalização e de regulação, para assegurar 
o cumprimento do contrato e a qualidade do serviço 
prestado. Assim, conforme o Tribunal de Contas da 

União, Bernardo Figueiredo não controlava o inves-
timento efetivamente realizado pela concessionária.

Quarto fato apontado: Bernardo Figueiredo permi-
tiu a postergação em três anos das obras obrigatórias, 
entre elas o Contorno de Florianópolis, e autorizou a 
primeira revisão da tarifa básica do pedágio sem justi-
ficativas válidas. É o Tribunal de Contas da União que 
está dizendo isso, não sou eu. Ele favoreceu “a inexe-
cução contratual sem que houvesse aplicação de san-
ções”, descumprindo a lei do contrato de concessões.

Quinto fato, Senador Capiberibe: diz o Tribunal 
de Contas que a ANTT permitiu 

descumprimento generalizado e sistemático 
dos parâmetros de desempenho, definidos no 
Plano de Exploração da Rodovia, relativos ao 
pavimento e à sinalização horizontal (...) favo-
recendo a ocorrência de acidentes e aumen-
tando os custos de transporte, sem que as 
sanções cabíveis tenham sido aplicadas (...) 

à concessionária.
Por todas essas irregularidades, o Tribunal de 

Contas da União responsabiliza o Sr. Bernardo Fi-
gueiredo pela 

conduta omissiva de deixar de prover, na fun-
ção de Diretor-Geral da ANTT, as ações e os 
meios para a tempestiva, eficaz e efetiva fisca-
lização do desempenho (da concessionária), 
item fundamental para garantia do serviço 
adequado e da modicidade tarifária do modelo 
de controle da execução contratual adotado. 

É o TCU que diz isso.
Concluindo o relatório, o corpo técnico do Tribu-

nal de Contas da União apresenta mais de 70 reco-
mendações à ANTT, então, à época, sob a batuta do 
famoso Bernardo Figueiredo.

O TCU recomenda a anulação de decisões ilegais; 
a anulação dos efeitos de decisões irregulares; a anu-
lação de incorporação de vias marginais ao contrato; 
retirada do fluxo de caixa de valores irregularmente 
autorizados; compensação de valores indevidos recebi-
dos pela concessionária; desconsideração do fluxo de 
caixa de valores irregularmente inseridos no contrato; 
abstenção de autorização de novas postergações da 
data de conclusão do Contorno de Florianópolis. E mais.

Este relatório deve ser submetido à votação do 
Plenário do TCU ainda este ano. Se aprovado, como 
se crê, ele vai se juntar a outros relatórios do Tribunal 
de Contas da União que já aniquilaram, devastaram, 
condenaram a gestão de Bernardo Figueiredo à fren-
te da Agência.

Este Senado, que uma vez já rejeitou o nome de 
Bernardo Figueiredo, não pode, sob pena de se desmo-
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ralizar, permanecer impassível diante de tão espantosas 
denúncias. Vamos engolir a sua permanência na EPL 
e seus R$133 bilhões? Vamos permanecer inermes 
diante de seus fantásticos e naturalmente bilionários 
“trens-bola”? Desculpa, Senador Capiberibe, o meu 
texto aqui fala em trem-bala. Enfim, para que serve esta 
Casa? Para que serve o Tribunal de Contas da União?

Nós rejeitamos a nomeação do Sr. Bernardo 
Figueiredo por 36 votos do Plenário contra 30, que o 
aprovaram, e, de repente, ele surge como Presidente 
dessa empresa; aliás, Senador Presidente, empresa 
necessária. Essa empresa de planejamento substitui 
o Geipot, que foi tolamente suprimido. Nós não temos 
planejamento, nós não temos projetos, mas colocá-
-los sob o controle desse cidadão, já tão fiscalizado e 
denunciado pelo Tribunal de Contas da União, é uma 
tolice, que vai acabar explodindo na mídia, para o rego-
zijo e a satisfação da empresa e da direitona brasileira.

Presidenta Dilma, por que ignorar as denúncias 
do Tribunal de Contas da União? E a elas se somam 
denúncias sobre outros assuntos que, desta tribuna, 
já fiz em relação ao Sr. Bernardo Figueiredo, por mui-
tas vezes.

Com a palavra, para um aparte, o Senador Ca-
piberibe.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Sena-
dor Requião, eu o ouço, da tribuna do Senado, algumas 
vezes, repetindo as mesmas denúncias, levantando 
os documentos produzidos pelo Tribunal de Contas, 
denunciando desmandos, comportamentos irregula-
res de figuras públicas do nosso País, e, às vezes, 
pergunto-me por que nós, nesta Casa, levantamos a 
nossa voz, baseados em documentos produzidos por 
instituições republicanas que têm responsabilidade de 
acompanhar os gastos públicos, mas, muitas das ve-
zes, não obtemos a resposta devida. Um Senador da 
República, quando vai à tribuna, quando se preocupa 
com os números, com os dados, com os levantamos 
feitos pelo Tribunal de Contas, merece resposta. Não 
basta denunciarmos aqui, nós queremos respostas. 
Tenho certeza de que, quando V. Exª sobe à tribuna 
e faz uma denúncia, quer uma resposta do Executivo.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Mas uma resposta nós, aqui, no Senado, já demos: 
nós rejeitamos o Bernardo Figueiredo para a direção 
da ANTT. 

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Mais 
do que uma resposta? Mas ele mudou de posição, saiu 
de um lado para o outro.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Da empresa pública para a privada. 

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Nós 
queremos uma resposta decisiva do Executivo. As de-

núncias que fazemos aqui têm de ter resultados. Eu 
subo a essa tribuna, já subi em várias ocasiões, acabo 
de fazer uma carta às autoridades da República de-
nunciando desmandos em um Estado da Federação, 
desvio de fortunas. Esse processo do mensalão, diante 
do que se desviou do meu Estado, é fichinha. E até 
agora ainda não tive a resposta que estou buscando. 
Senador Requião, este País precisa, de fato, que nos 
unamos todos para esmagar este mal congênito que 
corrói a sociedade brasileira, que é a corrupção. Pas-
me, no meu Estado, ainda há pouco, há meia hora, a 
Assembleia Legislativa, em sessão secreta, que du-
rou 15 minutos, aprovou a Lei Orçamentária de 2013. 
Ora, isso não é possível. A lei obriga o debate amplo, 
aberto. Como é que, em uma assembleia legislativa, 
os deputados se reúnem às escondidas, de portas fe-
chadas e impedem que a sociedade acompanhe, que 
a imprensa acompanhe, e votam um orçamento abso-
lutamente estratosférico, de que não necessitam? E 
esse dinheiro que eles gastam ali faz falta na saúde, 
no saneamento. Falo isso do meu Estado e tenho cer-
teza de que se repete em vários Estados. Aqui, alguns 
Senadores sobem à tribuna, de forma muito frequente, 
para fazer denúncia. Precisamos encaminhar o fato às 
autoridades e cobrar delas que tomem providências. 
É isso que V. Exª também clama da tribuna. Não é a 
primeira vez que o ouço falar. Quero lhe dizer que sou 
solidário aos seus pleitos. É preciso punição, sim, é 
preciso que se tomem as decisões necessárias para 
fazermos do Brasil um país melhor.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senador Capiberibe, há pouco o Plenário do Sena-
do estava em um debate intenso sobre a aprovação 
de um membro do Conselho Nacional de Justiça. Eu 
não sei quem é. E não tenho nenhuma informação que 
abone ou desabone esse personagem. Não o conheço. 

Mas eu aprovei, na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, por unanimidade, uma mudança do 
rito de sabatinas e aprovações de autoridades que são 
submetidas ao Senado da República. Eu me inspirei no 
sistema americano, que é aberto, demora meses, re-
corre a uma abertura à opinião pública, permite acesso 
pela Internet, estabelece um rito extraordinariamente 
amplo, em que o contraditório realmente existe.

O que aconteceu com o projeto? Ele foi encami-
nhado à Mesa Diretiva do Senado da República. E a 
Mesa, gloriosamente reunida, o encaminhou à Comis-
são de Regimento Interno. Essa comissão não existe. 
Ela foi presidida pelo Senador Marco Maciel e, desde 
que o Senador Marco Maciel deixou de ser Senador, 
nunca mais se reuniu. Ela realmente não existe. Foi 
uma manobra regimental para não democratizar o sis-
tema de escolha dos Parlamentares.
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Eu, mais uma vez, faço uma consulta ao Presi-
dente, ao Senador Inácio Arruda, que preside o Se-
nado neste momento: por que fizeram desaparecer... 

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– …uma resolução alterando o Regimento do Senado, 
aprovada pela unanimidade pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça, mandando para uma comissão inexis-
tente? Quando, na verdade, a Comissão Diretora devia 
ter se reunido e considerado aprovado ou rejeitado. Mas 
foi para baixo do tapete. E nós continuamos com essa 
brincadeira, de sabatinas praticamente inexistentes, 
de informações que não se completam, o que leva a 
essa crise que vivemos há instantes aqui no plenário. 

No caso do Bernardo Figueiredo, eu requeri uma 
diligência, e puseram em votação o nome antes da di-
ligência. Depois eu ocupei a tribuna, no dia da votação, 
trouxe os argumentos do Tribunal de Contas, fatos que eu 
conhecia, ocorridos no Paraná, e o Senado rejeitou o nome 
por 36 a 30, em uma batalha dura, desmoralizante,…

(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ...que poderia ter sido resolvida... ...e democratizar 
o processo de escolha. Então, fica aqui (Fora do mi-
crofone), oficialmente, a minha indagação à Mesa do 
Senado: o que justifica o fato de mandar e não decidir a 
resolução aprovada por unanimidade na CCJ para uma 
comissão presidida pelo Senador Marco Maciel, que 
há muitos anos deixou de ser Senador da República? 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sr. Senador, a questão que V. Exª levanta será 
recebida como questão de ordem e respondida pos-
teriormente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, permita-me... 

Senador Requião, eu gostaria de...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– O Senador Suplicy solicita um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Sem revisão 

do orador.) – Eu gostaria de somar-me ao apelo do Sena-
dor Roberto Requião no sentido de que possa a proposi-
ção que ele fez para aperfeiçoar os temas de indagação...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O apelo já foi acatado em uma questão de or-
dem, que será respondida posteriormente pela Mesa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, 
muito bem. Eu apenas quero solidarizar-me com a soli-
citação do Senador Roberto Requião para sabermos...

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr. 
Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Que também tem a solidariedade do Presiden-
te em exercício neste instante.

Com a palavra o Senador Cícero Lucena, como Líder.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei bastante breve, até porque 
voltarei a este assunto na sessão de amanhã, fruto da 
oportunidade que teremos logo no dia de amanhã. Será 
instalada, ou será verificada, na verdade, a comissão 
de acompanhamento e fiscalização da transposição 
das águas do Rio São Francisco, onde nós já vamos 
discutir o plano de trabalho e de ação dessa comissão, 
comissão essa que eu tive a honra de propor no início 
do ano, aprovada por unanimidade por esta Casa e ins-
talada, há pouco mais de dez dias, sob a Presidência 
do Senador Vital do Rêgo.

Senador Vital, aproveitando inclusive a presença 
de V. Exª aqui, eu, neste momento, além de registrar a 
minha preocupação com esse tema – que é comum à 
preocupação de V. Exª, como foi também do pronun-
ciamento do Senador Cássio Cunha Lima, já tratando 
do problema da seca no Nordeste e, em particular, na 
Paraíba –, gostaria de registrar rapidamente dois mo-
mentos que dão a verdadeira dimensão e a preocu-
pação que o Brasil e o mundo têm que ter com essa 
situação que nós estamos vivendo.

O primeiro momento é uma matéria jornalística 
da revista A Semana, do nº 682, editada na Paraíba, 
Presidente, onde há uma fotografia, fotografia essa 
que deveria ganhar um prêmio internacional, porque 
registra, com muita propriedade, a oportunidade em 
que um agricultor, sofredor do sertão da Paraíba, está 
tomando alguns goles de água em uma garrafa, e, ao 
seu lado, esperando que caia alguma gota, está uma 
vaca na expectativa de lamber o rosto do sofrido agri-
cultor paraibano. Isso demonstra, de forma clara, atra-
vés de fotografia, a verdadeira realidade que o povo 
paraibano e nordestino está vivendo.

Há poucos instantes, conversava com o ex-Go-
vernador do Piauí Wellington Dias, e ele me dizia que 
acaba de morrer, está morrendo no Piauí cerca de 
cem mil hectares de pés de caju, fonte de renda, de 
sobrevivência e de vida, não só para os agricultores 
que plantam e que usam o caju, como inclusive para a 
indústria que cultiva as abelhas, que também vai entrar 
em processo de extinção.

Sr. Presidente, amanhã nós teremos o debate – 
e V. Exª também participa dessa comissão – sobre o 
trabalho da transposição.

E o segundo fato que faço questão de registrar é 
com mais preocupação ainda. Mas muito mais preocu-
pação! É que, esta semana, a Ministra Miriam Belchior, 
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ao responder sobre o problema da paralisação dessas 
águas, disse que a transposição das águas iria concluir-
-se após 2016, mas que não tinha nada não porque o 
povo de lá – esse povo a que a Ministra fez referência, 
Senador Vital, somos nós paraibanos, são os cearenses, 
são os rio-grandenses-do-norte, são os pernambucanos, 
parte da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, do Piauí, do 
Maranhão, do Ceará – sofre com algo que é histórico e 
que é vivido diariamente pelo sofrido povo nordestino.

Pois bem, Ministra, eu lhe respondo que o povo 
nordestino tem fé, e muita fé! Eu inclusive vou colocá-
-la nas minhas orações para que Deus possa tocar no 
seu coração, possa lhe dar sensibilidade e compromis-
so de ajudar a resolver problemas tão graves, mas tão 
graves do povo da minha terra e de todo o Nordeste.

Amanhã, farei um pronunciamento em que convo-
carei os direitos humanos, as entidades internacionais, 
porque pergunto: que diferença há entre um acidente 
de chuva, de enchente, de furacão, que tira vidas, que 
destrói a vida das pessoas, e essa lentidão da seca, 
que mata os animais – onde estão os defensores dos 
animais? – e mata, mais ainda, a esperança e a con-
fiança no povo nordestino num amanhã muito melhor?

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-

nador Cícero Lucena, antes de V. Exª deixar a tribuna, 
eu gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – V. Exª é o próximo inscrito.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Mas 
não quero deixar de apartear o nobre Senador Cícero 
Lucena, se V. Exª me permitir.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Será um prazer, até porque eu não usei o meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Ontem V. 
Exª trazia consigo o exemplar da revista A Semana e fazia 
questão de me mostrar essa fotografia em que a imagem 
traduz o cearense sofrido, Senador Inácio, mais do que 
milhares de laudas discursais. Um garrote, um novilho 
sofrido do sertão paraibano, disputando gotas de água 
ou esperando saciar a sua sede com um lavrador parai-
bano. É grave, é muito grave. O Senador Cássio, digno 
representante do nosso Estado, traduziu há pouco a sua 
preocupação, e V. Exª o faz agora, nesse canto lamurioso, 
ensolarado do vexame que nós estamos passando. Daqui 
a pouco, vou assumir a tribuna para também falar da seca, 
falar das ações que estão sendo feitas, dos paliativos que 
possam estar chegando, mas da necessidade estruturante 
da grande obra que estão a nos dever governos pretéritos 
e o atual Governo, ao qual eu tenho a honra de defender 
e de pertencer. Pois bem, Senador Cícero, amanhã nós 

vamos ter, com muita honra, a instalação não da comis-
são, mas, na sua primeira sessão ordinária, das diretrizes 
do nosso grupo de trabalho, das ações efetivas a serem 
apresentadas pela comissão especial proposta por V. Exª, 
cujo requerimento foi aprovado por este Plenário, de acom-
panhamento das obras de transposição do Rio São Fran-
cisco –, essa, sim, obra redentora do Nordeste brasileiro 
e obra de fundamental importância para a Paraíba. Nós 
vamos, com os demais Senadores, com o nosso relator, 
Senador Humberto Costa, decidir em votação as regras 
do nosso trabalho, através desse plano sobre o qual, em 
poucos dias, nós teremos a posição do Senado Federal, 
a posição do Senado Federal com relação a essa obra 
que, lamentavelmente, precisa ser, por parte desta Casa, 
acompanhada com um olhar não apenas meu, seu, do Se-
nador Cássio, dos Senadores do Nordeste, mas em nome 
daqueles que estão sofrendo, e com risco, efetivamente, 
de morte. Isso porque o caso que nós estamos vivendo é 
um caso de morte. Vidas estão sob risco, e nós precisa-
mos da nossa voz, porque é nossa responsabilidade. Nós 
temos obrigação com essa gente.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Agradeço ao Senador Vital, como sempre com seus 
apartes enriquecendo o simples pronunciamento que 
nós estamos fazendo.

E aproveito, Sr. Presidente, para pedir que seja 
registrada, nos Anais desta Casa, essa reportagem da 
revista A Semana, em que a manchete chama-se “O 
Sertão pede socorro”.

Permite-me, Presidente, que ainda estou dentro 
do meu tempo...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC 
do B – CE) – Claro!

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Eu queria contar uma história, primeiro deixando bem 
claro que eu sou totalmente favorável aos investimentos 
estruturantes do Brasil. Eu sou totalmente favorável aos 
investimentos, desde que bem acompanhados, para a 
Copa do Mundo, para mostrar o potencial e proporcio-
nar o desenvolvimento econômico, a geração de renda 
e a melhor distribuição dessa renda.

Mas eu me recordo de um fato – e talvez V. Exª se 
lembre de que cidade foi essa –, nos idos de 80, quando 
eu ainda não militava na vida pública, mas, sim, eu era 
um pequeno construtor no meu querido Estado da Pa-
raíba. O governo federal daquela oportunidade tinha um 
programa de centros sociais urbanos, e havia, Senador 
Rollemberg, centro social tipo A, B e C. Alguns Estados 
escolhiam o tipo que queriam colocar nas cidades. E, 
coincidentemente, Senador Inácio Arruda, no Ceará, eu 
assisti, em um Jornal Nacional, à inauguração de um 
centro social urbano que, entre outros equipamentos 
de ginásio coberto, de área de treinamento e formação 
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de mão de obra, de sala de corte de costura, de teatro, 
tinha também piscina. Eu me recordo – isso tem mais 
de 30 anos –, e o Jornal Nacional mostrou, Senador 
Rollemberg, que essa pequena cidade foi convocada 
para a inauguração do centro social urbano. Pois não 
é, Senador Vital, que a população toda compareceu à 
inauguração do centro social urbano? Mas compareceu 
de uma forma muito simples: com latas na cabeça para 
tirar a água azul e tratada da piscina, já que a cidade não 
tinha abastecimento d’água.

Então, ou cuidamos de matar a sede do Nordeste, 
investindo de forma responsável e urgente, como se 
faz necessário, ou correremos o risco de, na frente dos 

estádios de cidades que serão sedes da Copa no Nor-
deste, como Recife, Natal e Fortaleza, termos alguns 
nordestinos com latas na cabeça tentando apanhar a 
água que iria irrigar o gramado dos campos de futebol.

É urgente a nossa ação. O povo está com sede 
e está perdendo a sua vida!

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 64189 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC do 
B – CE) – V. Exª será atendido, nos termos regimen-
tais. A matéria a que fez menção será amplamente 
divulgada.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC do 
B – CE) – Há, sobre a mesa, Requerimento nº 1.016, 
de 2012, da Comissão Temporária de Modernização 
do Código de Defesa do Consumidor solicitando se-
jam quadruplicados os prazos para a conclusão dos 
seus trabalhos.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC 

do B – CE) – Aqui também conosco há uma matéria.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 

1.005, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin e 
outros Senadores, solicitando, em aditamento ao Re-
querimento nº19, de 2012, a realização de Sessão 
Especial destinada a comemorar os quarenta anos 
da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, no dia 17 
de dezembro.

A Presidência esclarece que, apesar de já esta-
rem previstas duas sessões especiais em dezembro, 
e considerando-se que, no mês de novembro, só foi 
realizada uma sessão especial, excepcionalmente 
está submetendo a matéria à deliberação do Plenário.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PC 

do B – CE) – Com a palavra o Senador Vital do Rêgo, 
com a licença do nosso colega Wellington Dias. V. Exª 
sabe que a nossa pauta é diferente.

Então, anteriormente, o nosso colega já estava 
inscrito, mas, considerando que V. Exª já tinha sido 
convidado a ocupar a tribuna, vamos fazer essa ex-
ceção. Em seguida falará um Líder e, depois, V. Exª 
– ele aquiesceu diante da sua visita ao Estado do Rio 
de Janeiro.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Que honra para mim poder falar agora, Senador Inácio 
Arruda, Senador Wellington Dias, a quem agradeço 
pela cessão e pela oportunidade de sequenciar o que 
talvez também seja o motivo da preocupação na tri-
buna, porque ninguém melhor do que V. Exª, Senador 
Wellington Dias, para falar sobre o Piauí, sobre o so-
frimento do seu Estado com relação à seca.

Eu estava levantando dados dos açudes dos re-
servatórios monitorados pelo DNOCS, e há baixa de 
45% lá no Piauí. Mostrava há pouco ao Senador Iná-
cio que, no Ceará, já caiu de 50% o nível da reserva 
hídrica e, no Piauí, já está abaixo de 45%.

São temas que nos unem, preocupações que atin-
gem o Nordeste – Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe – e 
parte de Minas Gerais.

A seca continua castigando os nordestinos. Nes-
te ano de 2012, o fenômeno veio com uma violência 
que não víamos há mais de 40 ou 50 anos. Algumas 
cidades já passaram de dois anos sem qualquer sinal 
de chuva, e a seca assola a região de modo generali-
zado, com graves repercussões econômicas e sociais.

O sofrimento do nordestino é patente. Sinto-o 
dolorosamente.

A ausência de água, o líquido mais precioso do 
Planeta, prejudica o fluxo da vida. É difícil obter água 
para cozinhar, para beber, para tomar banhar. A água 
para a lavoura, seja de vazante ou de plantação de 
maior porte, está completamente comprometida. Os re-
banhos morrem, a produção de leite caiu pela metade. 
Desfia-se um rosário de misérias que parece não ter 
fim, rosário que, como o fio da meada de algum obs-
curo labirinto, vai encadeando Morte e Vida Severina.

Srªs e Srs. Senadores, que a seca do Nordeste 
é um problema antigo, disso ninguém mais duvida. Há 
séculos o conhecemos sem que consigamos equacio-
ná-lo devidamente.

Posso dizer que, mais do que um problema, a 
seca é um desafio. E a batalha travada ao longo de 
todo esse tempo foi condicionada a recursos insuficien-
tes, a programas cujos investimentos não resolveram, 
nem mesmo localmente, a situação de penúria dessa 
parte do Brasil.

Penso, Sr. Presidente, neste momento, nos mor-
tos da seca, nos deserdados da chuva, naqueles que 
vivem com o mínimo existencial.

Não é fácil viver dentro do território da seca. Já 
se disse que o semiárido vive momentos críticos, e 
devemos considerar, nesse semiárido, que parcela 
do território das Minas Gerais também sofre com esse 
fenômeno.

Nessa terra, a necessidade anda de mãos dadas 
com a miséria. Mesmo levando em conta o conhecido 
preceito de que “o sertanejo é antes de tudo um for-
te”, do genial Euclides da Cunha, isso não apresenta 
solução alguma, e, sinceramente, nem me parece um 
diagnóstico preciso, figurando apenas no campo da 
retórica.

Eu me pergunto e lanço a pergunta a todos: como 
é possível ser forte passando fome?
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E digo isso por reconhecer que, historicamente, 
os recursos aportados para debelar a seca do Nordes-
te têm sido notoriamente insuficientes. Considerando 
que, desde o Império até hoje, diversas foram as ações 
empreendidas; que órgãos foram criados para atuar 
especificamente na região; que ela tem sido estudada 
sob diversos prismas, como o geográfico, o geológico, 
o econômico e o social, por que não avançamos em 
soluções definitivas?

Buscamos soluções para as estiagens prolonga-
das, nossa constante preocupação, porque conhece-
mos a fundo a realidade da seca e do povo nordestino.

Nessa linha de atuação, contemplaram-se fren-
tes, das quais ressaltamos a preocupação do Ministro 
Mendes Ribeiro, da Agricultura, quando adquiriu ou está 
adquirindo, numa tentativa de minimizar esse problema, 
mais milho na Região Centro-Oeste. Nós solicitamos 
que os agricultores da Paraíba recebessem um aporte. 
Mesmo vencendo dificuldades logísticas de transpor-
te, principalmente de transporte, já há uma iniciativa 
importante do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Movido por essa tentativa, uma tenta-
tiva emergencial, paliativa, mais uma tentativa, a des-
peito dos problemas contratuais e, repito, de logística, 
conseguimos essa liberação, minorando, certamente, 
a fome de muitos irmãos paraibanos e nordestinos.

Sabemos que os meses de novembro e dezembro 
são meses mais sérios, mais graves, e a expectativa é 
de que a chuva, segundo fontes técnicas abalizadas, 
se dará apenas ao final do mês de janeiro de 2013.

É preciso agir com urgência, dentro da necessida-
de, e ter uma programação de médio e de curto prazo.

Senhoras e Senhores, agora há pouco falamos 
que temos a grata satisfação de presidir uma comis-
são que acompanhará todos os atos referentes às 
obras de transposição e revitalização das águas do 
São Francisco.

A atuação do Congresso Nacional também é 
de fiscalização, o que realizaremos cuidadosamente 
nessa comissão, ouvindo constantemente o Tribunal 
de Contas da União, a Controladoria-Geral da União 
e os ministérios envolvidos.

Estabelecemos um plano de trabalho, que será 
lido e votado amanhã pelo Relator, Senador Humberto 
Costa, que orquestrará nossa relação com esses ór-
gãos, para que as obras andem o mais celeremente 
possível, dentro da mais estrita correção.

Concluída a transposição, que, espero em Deus, 
possa ser definida com um calendário o mais rigoroso 
possível, isso certamente mudará o cenário que es-
tamos vivendo.

Essa política do setor rural, num País com tantas 
variantes climáticas, Senador Arruda, faz com que de-

vamos ter um olhar absolutamente diferenciado, quando 
eu vejo discutindo entre nós, cearenses, paraibanos, 
maranhenses, esse vexame, essa calamidade da seca. 
Na mesma reportagem do jornal Valor Econômico, em 
que se demonstra a dificuldade logística de fazer che-
gar milho para a região, numa reportagem sequencial, 
o jornalista Fernando Lopes fala: “Uma nova previsão 
de aumento na produção de grãos”.

Isso quer dizer que, em alguns centros deste 
enorme Brasil, temos fartura; em outros, temos po-
breza, temos miséria. É esse equilíbrio que estamos 
buscando, para que o Governo possa, com uma obra 
da dimensão da transposição, nos levar ao que nós 
temos direito, cearenses e paraibanos, que é o direito 
à vida, o direito à vida. É isso que estamos reclaman-
do. É por isso que estamos lutando.

Srªs e Srs. Senadores, não temos a ingenuidade 
de resolver o problema da seca a golpes de caneta. 
Temos de conviver com ela, arrefecendo naquilo que 
for possível os seus problemas nefastos. A liberação 
de recursos para atacar com urgência, com a emer-
gência necessária o problema, é importante.

Agora há pouco, a Presidente Dilma atendeu aos 
reclamos deste mesmo Senado, e aqui quero fazer um 
agradecimento especialíssimo ao Relator da Medida 
Provisória, Senador Walter Pinheiro, que atuou de forma 
decisiva no seu relatório para a inclusão de emenda 
proposta à Medida Provisória, de nossa autoria, que 
facilita a negociação de débitos junto ao INSS de pre-
feituras que estão em estado de calamidade pública. 
Foi definida a suspensão e o reescalonamento de dé-
bitos previdenciários por meios legais, através de de-
creto regulatório da Senhora Presidenta da República.

Outrossim, o mesmo Senador baiano Walter Pi-
nheiro tem sido de uma agilidade impressionante na 
resolução desse grave problema que estamos vivendo 
no Nordeste, que é a repactuação de débitos rurais do 
Banco do Nordeste.

É necessário que se vejam essas soluções como 
emergenciais, mas não se deixe de focar que a luta 
para definição da obra de transposição não pode ser 
uma política de um olhar a médio ou longo prazos. 
Ela tem que ser, Senador Inácio, para ontem, para 
ontem mesmo.

Trago dados que são estarrecedores. O volume 
armazenado, por exemplo, no Estado de Alagoas, se-
gundo dados do DNOCS de hoje, já cai em 55%; na 
Bahia, 21%; no Ceará, repito, 52%; no Maranhão, 60%; 
em Minas Gerais, 18%; em Pernambuco, 28%; no Piauí, 
45%; no Rio Grande do Norte, 50%; em Sergipe, 39%.

Atentem os conterrâneos paraibanos: na Para-
íba, dos dados dos reservatórios monitorados pelo 
DNOCS, constam que nós só temos 16% das nossas 
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reservas. Somente 16% das nossas reservas, que já 
são muito poucas em relação ao nosso território. Es-
tamos, realmente, em uma situação vexatória. Vidas 
estão correndo risco, e faço, neste momento, um apelo 
para que as ações de curtíssimo prazo como aquelas 
que tratam do arraçoamento animal, aquelas que tra-
tam das ações de carros-pipa para o abastecimento 
humano, aquelas que sejam fontes de recuperação 
mínima da existência animal e humana possam servir 
como mecanismo paliativo.

É impressionante o que nós estamos vendo em 
todo o sertão agreste e semiárido paraibano. Os açu-
des já não comportam mais sequer o abastecimento 
mínimo à cidade. Muitas cidades estão em regime de 
racionamento da água. Cidades, distritos estão adotan-
do racionamento intercalado. A Companhia de Águas 
e Esgoto da Paraíba informa que diversas cidades já 
estão em colapso em virtude da falta da fonte matriz 
do saneamento.

Por isso que eu me uno aos colegas Senadores 
paraibanos: Cássio Cunha Lima e Cícero Lucena, para, 
desta tribuna, da mais alta envergadura do Congresso 
Nacional, dizer que a Paraíba pede socorro e exige 
uma ação rápida e convocar todos os companheiros 
Senadores do Nordeste envolvidos com o projeto da 
transposição do Rio São Francisco para amanhã, às 9 
horas da manhã, a reunião que vai definir o plano de 
trabalho da Comissão Especial que tratará da matéria.

Agradeço a V. Exª, Senador Inácio Arruda, pelo 
gesto companheiro, sempre muito fidalgo, quando me 
permitiu sequenciar, no momento das nossas emoções 
dolorosas pelas quais estamos passando, o discurso, 
Senador Cícero, falando sobre o mesmo assunto, en-
caminhando as nossas providências e pedindo socor-
ro à Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Vital do Rêgo, a Presidência do Se-
nado da República se irmana com o pronunciamento 
de V. Exª, que, como bem disse, sequenciou o Sena-
dor Cícero Lucena. E tenho a opinião de que a nossa 
Comissão destinada a acompanhar a obra de interli-
gação das nossas bacias do São Francisco com os 
rios intermitentes do Nordeste Setentrional tem a res-
ponsabilidade de fazer essa obra avançar. Avançar de 
forma firme, não deixar que circunstâncias menores 
impeçam, porque nós já poderíamos estar muito mais 
avançados. Talvez, hoje, não estivéssemos vivendo o 
caos no abastecimento humano, na sedentação animal, 
que atinge mais de 85% dos Municípios do Estado do 
Ceará. Acho que a mesma monta na Paraíba, no Rio 
Grande do Norte, em parte significativa do Piauí; atingiu 
o Maranhão. É muito difícil uma seca atingir o Estado 
do Maranhão. Então, a seca está chegando ao Esta-

do do Maranhão, em parte do sertão pernambucano e 
baiano. Então, não é uma situação simples, que exige 
apenas medidas de atenção imediata, como os progra-
mas sociais. Há um impacto econômico, que, se não 
houver medidas mais profundas, torna-se irreversível, 
com prejuízo à Paraíba e todo o Nordeste brasileiro.

Por isso, a Presidência não só se alinha com V. 
Exª, como acho que a Mesa do Senado tem que do-
tar a nossa Subcomissão de todos os meios possíveis 
para que a gente faça com que essa obra seja agiliza-
da. Esse prazo de 2016 é lastimável. Nós temos que 
trazer para 2014. Nós temos que colocar como meta, 
e vamos buscar os meios. Quando se quer, se faz. Por 
isso que nós estamos nos associando a V. Exª. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Presi-
dente, permita-me...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Convido V. Exª para dirigir os trabalhos enquan-
to faço uso da palavra como Líder. Antes, concedo um 
aparte ao nosso colega Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, eu estava assistindo aqui, mas tinha uma 
audiência ao lado, com o nosso Prefeito de São José 
do Divino, no Piauí. Eu queria primeiro parabenizar V. 
Exª pelo brilhante pronunciamento que fez e chamar 
a atenção um pouco além até. Acho que temos uma 
característica diferente das chamadas secas tradicio-
nais. Primeiro, pela possibilidade de ser de médio e 
longo prazo; segundo, porque é uma situação em que 
estamos tendo perdas que antes não eram comuns. 
Por exemplo, perda de plantios de caju. Só no meu 
Estado, vamos ter uma quantidade muito grande de 
cajueiros que morreram. Quem assistiu ao filme do 
Luiz Gonzaga viu uma cena em que ele está ao lado 
de um pé de cajueiro morto. Aquilo não é comum. O 
juazeiro é uma planta resistente, e o cajueiro também. 
É tanto que você anda no sertão nesse período seco 
e o que você vê verde é o juazeiro e o cajueiro. O Ce-
ará tem grandes plantios, a Paraíba, o Rio Grande do 
Norte e o Piauí também. Uma quantidade grande de 
apicultores perdeu suas abelhas, que morreram, assim 
como morreram o gado e outras coisas. Vou parar por 
aqui. O Governo tem uma visão, normalmente, e às 
vezes o Parlamento vai nessa, de olhar um ciclo. Por 
exemplo, vai daqui até março a emergência, como se 
lá em março começasse a chover, janeiro e fevereiro, e 
se resolvesse tudo com isso. Não resolveu, o cidadão 
que perdeu o plantio de cajueiro vai ter de replantar, 
esperar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, 
para começar a colher em produção comercial, se for 
o anão precoce e se tiver condições de inverno para 
sustentar. Se ele vivia da produção do caju, como vai 
viver agora se ele perdeu? Se ele vivia da apicultura, 
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como vai viver agora se ele perdeu? Então, acho que 
há necessidade de a gente ter um debate, sim, sobre 
essas obras estruturantes, como a da transposição 
das águas do São Francisco. Também defendemos, 
tem um ramal de remanso na baía em direção ao Rio 
Piauí, é um canal muito curto, são cerca de 90 quilô-
metros apenas, com uma estação elevatória apenas, 
que pereniza dois rios, o Piauí e o Canindé, que aten-
de uma população de mais ou menos 600 mil pessoas 
nessa região do semiárido. Então, eu acredito que nós 
temos que trabalhar, de modo muito forte, ordenado. 
Um problema que eu ainda vejo – eu fui Governador 
do Estado e tenho chamado a atenção do nosso pró-
prio Governador Wilson Martins –, acho que é algo que 
não dá para trabalhar isoladamente, esse ou aquele 
Estado. Tem que ser em bloco, o bloco dos governa-
dores, o bloco dos parlamentares, agindo juntos, para 
o Governo perceber que é um problema de uma es-
trutura regional, que está sendo desmontada. Só para 
finalizar, Senador Vital do Rêgo, o meu Estado fez um 
levantamento. A previsão é de uma perda de R$2,3 bi-
lhões, no Piauí. Você sabe o que significa isso? Cerca 
de 11% do Produto Interno Bruto do meu Estado; 11% 
a menos. Então, estamos falando de algo sério. Isso 
mexe com o comércio, mexe com a indústria, isso é 
algo que, realmente, eu confesso nunca ter visto. Te-
nho 50 anos de idade, converso com os mais antigos, 
e ninguém conhecia algo semelhante. Então, eu queria 
parabenizá-lo por trazer esse tema. Estejamos juntos, 
Piauí, Paraíba, juntos, com outros Estados. Aliás, con-
clamando os outros Estados, para uma ação conjunta.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Agradeço a V. Exª, sempre muito pertinente nos seus 
apartes, Senador Wellington Dias, trazendo dados de 
um Estado que, no governo de V. Exª, encontrou rumos 
de crescimento e desenvolvimento, em duas frentes 
econômicas importantes. Lembro que foi por meio de 
V. Exª que se desenvolveu a indústria da castanha do 
caju, com as cooperativas que V. Exª multiplicou e a que 
deu dimensão internacional. Hoje, são fontes de refe-
rência do Estado do Piauí, como também a definição 
dos apicultores como um mercado de trabalho que deu 
dignidade aos agricultores do Piauí. Hoje, eu me vejo 
na situação em que V. Exª se encontra, neste momento, 
defendendo a manutenção da fonte de renda, porque, 
no momento em que se perde, com a morte do cajueiro, 
com o falecimento dessa indústria que V. Exª tão bem 
construiu em sua ideia e viu frutificar-se no seu governo, 
imagino que nós temos de bolar um arranjo econômico 
que dê ao piauiense a sobrevivência física, para que ele 
encontre na terra árida do Piauí uma outra forma de vida.

Agradeço o depoimento, o aparte enriquecedor 
de V. Exª.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Vital do Rêgo.

Pela Liderança do PCdoB, concedo a palavra 
ao Senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, pelo 
prazo regimental.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, os temas em debate no plenário 
do Senado e nas nossas Comissões ficam, a cada dia, 
mais instigantes, como o tema da solução do problema 
da seca, como o problema do FPE. Vou destacar uma 
personalidade dessa luta nossa no Parlamento e na 
vida e na luta do povo brasileiro, um parlamentar, um 
dirigente político, um militante popular, um estudante 
universitário que dedicou toda a sua vida, com alegria 
e com entusiasmo, às causas do povo brasileiro.

Desde garoto, Sérgio Miranda de Matos Brito foi 
uma pessoa dedicada completamente às causas do 
nosso País. Ele, que era uma figura alegre, uma figu-
ra de uma disposição sem igual para o trabalho, um 
homem que buscava o conhecimento através das le-
tras, dos romances, da poesia, da literatura popular de 
cordel do Nordeste brasileiro, teve como base da sua 
militância a cidade de Fortaleza, onde foi estudante 
secundarista e estudante universitário e onde entrou 
também no Partido Comunista.

Por ali, ele dedicou toda a sua vida à causa do 
Brasil, da sua soberania, do seu desenvolvimento, 
destacando a realidade do Nordeste brasileiro, a in-
tegração nacional, a busca por programas capazes 
de compreender que o Nordeste não é um problema 
do Nordeste, mas é um problema do Brasil, do nosso 
País. Ele tinha essa visão ampla. Era um homem de 
pensamento largo, de grande sensibilidade, que dis-
cutia profundamente sobre o projeto do nosso País, 
do nosso Brasil.

Ele seguiu o caminho de jovem estudante, de 
dirigente político. Lembro que, quando veio a anistia 
ou um pouco antes, era exatamente o Sérgio Miranda 
quem fazia a rearticulação do Partido Comunista do 
Brasil pelo nosso imenso território, especialmente na 
Região Nordeste. O Sérgio atuou nessa dura clandes-
tinidade no período da ditadura militar, percorrendo 
caminhos de resistência e de sobrevivência na mili-
tância política dentro do nosso território, em nosso 
País, buscando fomentar a resistência, encontrar os 
meios e os caminhos para que o nosso País pudesse 
superar aquele largo período de arbítrio, de ditadura, 



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 64193 

de perseguições àqueles que lutavam para resolver os 
problemas cruciais da vida do povo nordestino, para 
resolver os problemas cruciais da vida do povo que 
não tinha direito a uma escola, que não tinha direito 
ao trabalho, que não tinha direito à assistência alguma. 
Eram essas as grandes causas que o Sérgio Miranda 
abraçou em toda a sua vida.

Por isso, hoje, ao abraçar sua companheira, Cris-
tina, também militante desde jovem e integrada às lutas 
políticas de sua época como estudante secundarista 
e universitária, também na clandestinidade no interior 
da Bahia, nós ali olhávamos essa trajetória comum a 
muitos companheiros que atuam hoje no Congresso 
Nacional, essa militância destinada de forma total a 
uma vida completamente entregue às causas do povo 
brasileiro.

Eram esses os caminhos percorridos por Sérgio 
Miranda, o Zó da militância política, o homem que aju-
dava o nosso Partido a se reintegrar, a se reorganizar, 
a ser conduzido nesse caminho que prosperou com 
uma vitória política maior, que foi a conquista da elei-
ção presidencial de 2002, com a eleição do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Zó é uma figura que se dedicou a essas causas, 
a causas maiores, com muito afinco. Cada tarefa, ao 
mesmo tempo, ele abraçava com o seu sorriso perma-
nente. Ele fazia gracejo com tarefas difíceis, mas ele 
as abraçava com determinação. Penso que não houve 
nenhuma dessas responsabilidades assumidas pelo 
Sérgio que ele não as fizesse com grande dedicação, 
com zelo, com cuidado máximo, porque sabia que eram 
responsabilidades que a ele estavam sendo dadas 
diante da trajetória que ele já havia também percorrido.

O Sérgio foi esse militante da resistência, do 
período mais difícil da vida política brasileira, que foi 
a ditadura militar. Eram jovens abnegados, que se en-
tregavam completamente à causa do País e do povo, 
que não aceitavam a ditadura da direita brasileira, 
conservadora e preconceituosa, que não admitia mu-
danças largas na vida política, econômica e social 
que não levassem nosso povo a ser protagonista da 
sua própria história. Acho que essa era a grande cau-
sa daquela juventude universitária e operária do seu 
tempo, da década de 60, que entrou pela década de 
60 resistindo ao golpe duro.

Ele, seus irmãos e irmãs, posso dizer, eram dedi-
cados à causa do povo brasileiro, com militância política 
na esquerda, sofrendo perseguições. O Sérgio percorria 
o interior do Brasil, reestruturando, encontrando meios 
de salvaguardar a militância e de torná-la mais forte, 
para enfrentar a ditadura. Nesses caminhos de resis-
tência, foi condenado, à revelia, a mais de três anos de 
prisão, mas a ditadura não conseguiu prendê-lo. Com 

a anistia, ele passa a ajudar o Partido a se reorganizar 
e a militar no movimento social.

Ele se elege Vereador de Belo Horizonte e De-
putado Federal. Enfrenta aqui a CPI dos Anões do 
Orçamento, recebe ali a atribuição de acompanhar 
aquela CPI, lidera e articula, exatamente dentro dessa 
Comissão, os meios e os mecanismos capazes de pu-
nir os que desviavam os recursos públicos, o dinheiro 
público. Dali em diante, passa a ser uma referência 
na Comissão de Orçamento, buscando o caminho 
também político que permitisse à Comissão Mista de 
Planos e Orçamentos cumprir um papel mais elevado 
no desenvolvimento do nosso País.

Lidera, na Câmara dos Deputados, o nosso Par-
tido, o PCdoB, com a tranquilidade e com a alegria de 
quem sabia que estava buscando conduzir uma ban-
cada para ajudar o nosso País a se desenvolver e a 
crescer, num período também difícil, porque se tratava 
do período em que o nosso País era devastado pela 
onda neoliberal de liquidar o Estado, de quebrar a ca-
pacidade de o nosso País ficar de pé. Era um período 
em que o País foi posto de joelhos. Foi nesse período 
exatamente que Sérgio liderou a nossa Bancada, a 
Bancada do PCdoB, para enfrentar aquela onda neoli-
beral que varria o nosso País inteiro. A nossa Bancada 
se pôs ali como um ancoradouro forte da resistência 
política em frente dos desmandos do neoliberalismo 
comandado, naquele período, pelo governo de Fer-
nando Henrique Cardoso.

Ele trabalhou com afinco e com determinação 
durante a sua vida inteira. Não sossegou um minuto. 
Nem a doença que o atingiu, um câncer no pâncreas, 
abateu-o do ponto de vista do trabalho, da dedicação. 
Ele estava antenado a todo instante. 

Lembro, conversando com seu irmão, Brito, e com 
a Tânia, que ele acompanhou a entrega da Medalha 
do Mérito Legislativo que foi recebida, na Câmara dos 
Deputados, numa grande solenidade, por sua compa-
nheira Cristina das mãos da Presidente Rose de Freitas, 
do Deputado Mudalen e também da Deputada Jandira 
Feghali. Ele acompanhava de casa, fazendo referência 
a um militante que também recebia a mesma honraria 
naquele instante, que era o Patinhas, Carlos Augusto 
Diógenes Pinheiro, Presidente do PCdoB do Ceará.

Lembro exatamente essa dedicação, esse amor 
ao Brasil, esse amor às causas sociais, esse amor à 
luta política emancipadora do nosso povo. Essa é a 
história de Sérgio Miranda, é a história da dedicação 
total, com argumentos e com conhecimento, de quem 
sabe que está ajudando e contribuindo com a militância 
política, com o nosso País. Foi assim que ele traba-
lhou a vida inteira, desde a sua vida juvenil, na cidade 
de Fortaleza, até essa segunda-feira, quando ele nos 
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deixou, mas com esse legado, com o legado de quem 
lutou a vida inteira em defesa do seu povo.

Meu caro Senador Paulo Paim, que foi colega 
do Sérgio tanto na Câmara Federal como no Senado 
– querendo ou não, estamos no Congresso Nacional, 
uma Casa só –, V. Exª tem a palavra.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT– RS) – Senador Iná-
cio Arruda, eu não poderia deixar de fazer um aparte, 
quando o senhor se lembra dessa figura quase mági-
ca, eu diria. Sabe aquele homem que faz o bem, não 
interessando a quem? Esse era Sérgio Miranda. Sér-
gio Miranda foi um grande Deputado, especialista em 
orçamento, em previdência. Eu não entendi por que 
ele não retornou no último pleito que disputou. Foi um 
Deputado que assumiu um compromisso com o quadro 
histórico do PCdoB. Lembro-me das caminhadas jun-
tos. Depois, ele foi para o PDT, mas continuou sempre 
com os mesmos princípios. Eu ouvi hoje uma frase de 
alguém que falou sobre Sérgio Miranda. Eu achei que 
era uma frase muito bonita. Disse uma senhora hoje 
sobre o Sérgio Miranda: “Sérgio Miranda é daqueles 
homens que nunca morrem, é daqueles homens que 
parecem ter um encantamento, e o encantamento é 
permanente”. Ela falou essa frase na Comissão de 
Direitos Humanos e foi um pouco mais além. Ela dizia 
que era quase uma coisa mágica o carinho dele, a 
forma de fazer política, o encantamento pelo social, o 
compromisso com a liberdade, com a justiça e com o 
movimento sindical. Nos últimos anos, ele estava as-
sessorando o movimento sindical. Ele vinha ao meu 
gabinete, apresentava-me argumentos e projetos que 
eu não tinha como negar. Ele perguntava: “Posso apre-
sentar?”. “É claro, apresente, é uma contribuição que 
está dando ao movimento sindical!” Na segunda-feira, 
fiz um pronunciamento ao nosso querido Sérgio Miran-
da, que faleceu. Estive no seu velório na Câmara dos 
Deputados. Lá, percebi que os homens e as mulheres 
que passavam ali eram só pessoas do bem, porque ele 
representava o bem. Como é bom para mim e, tenho 
certeza, para você olhar para nossas vidas, olhar o 
passado e dizer: “Eu tive orgulho de caminhar ao lado 
de Sérgio Miranda”. Lá do alto, neste momento, ao 
olhar para baixo, ele deve dizer: “Aqui para nós, eu fiz 
a minha parte, façam a de vocês”. Parabéns a V. Exª!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Agradeço a V. Exª o aparte, em que vai ilustrando 
muito bem o que foi para todos nós essa figura do Sér-
gio Miranda, aquela pessoa afável e carinhosa, que, 
mesmo diante do debate adverso e, às vezes, áspero, 
agia com delicadeza, para mostrar que o que deveria 
prevalecer era o argumento, era a força da ideia, não 
a força da brutalidade pura para tentar reverter uma 
situação política.

Assim, ele agiu quase em todas as áreas de suas 
atividades. Sérgio gostava de brincar, gostava de sair 
com os amigos, de festejar. Quando, às vezes, chegava 
a Fortaleza para uma atividade política – depois, ele 
se transformou em um mineiro, mas ia Fortaleza –, ali 
fazíamos aquela reunião partidária e depois eu dizia: 
“Sérgio, agora, pelo amor de Deus, vamos relaxar!”. E 
o Sérgio relaxava, o Sérgio declamava, o Sérgio con-
tava histórias em poemas.

Era uma pessoa extraordinária que, como disse 
essa colega na Comissão de Direitos Humanos, está 
encantada para sempre. E vai ficar marcado na nos-
sa memória, pois tivemos a felicidade de discutir com 
ele, de debater as ideias, os projetos, o que ele pen-
sava do Brasil, da nossa atuação no campo político e 
parlamentar, da luta para eleger um Presidente, como 
Lula, no campo democrático e popular, para buscar, 
mesmo no Governo, apresentar o que ele considera-
va que era equívoco e que precisava ser corrigido. Na 
batalha dura contra o fator previdenciário, ele o con-
denou com veemência.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me 
só que eu lembre – falo tanto do fator! – que lá foi dito 
que ele foi o primeiro, quando veio do governo anterior, 
a denunciar o fator previdenciário.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– É claro!

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Foi o primeiro 
a fazê-lo. Ele fez o estudo, e, quando ele me apresen-
tou o estudo, eu disse: “Sérgio, estou ao seu lado até 
morrer”. Infelizmente, ele morreu, e o fator continua vivo.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
E nós temos de liquidar o fator previdenciário o mais 
brevemente possível, para que ele não moleste a vida 
daqueles que precisam de uma aposentadoria digna 
no nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta Casa, 
o Sérgio a frequentou como congressista, como De-
putado Federal, sobretudo na sua militância política, 
na clandestinidade mais dura, nas perseguições,…

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– …na sua militância estudantil e juvenil. Todos o co-
nheceram. Uma turma de gente de altíssima qualida-
de, de grande valor, cercou o Sérgio Miranda. A sua 
família também tem o mesmo estilo afável e amigável 
de tratar as questões.

Nós queremos, Sr. Presidente, endereçar nossos 
votos de pesar à família e, sobretudo, afirmar entre 
nós, brasileiros, que nos deixou um grande homem, 
um homem comprometido com nossa causa, com nos-
sa história. O seu desaparecimento aumenta, e muito, 
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a nossa responsabilidade com as tarefas e com as 
obrigações pelas quais ele lutou durante toda a vida.

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Nós estamos aqui para buscar honrar sua memória, 
conduzindo suas bandeiras.

Muito obrigado, Sr. Presidente e colegas que aqui 
estão neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Inácio Arruda.

Como próximo orador inscrito, concedo a palavra 
ao Senador Wellington Dias, do PT do Piauí.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu queria saudar V. Exª e, de um lado, 
comemorar com V. Exª a capacidade de articulação 
no projeto das PPPs, que trata de importante marco 
regulatório para o Brasil. Ele vai beneficiar o Paraná e 
todo o Brasil. Eu queria aqui parabenizar. 

Acompanhei o trabalho dedicado de V. Exª, tam-
bém tendo como Presidente o Deputado Assis Car-
valho, do meu Estado, mas também toda a comissão 
empenhada. 

Quero aqui fazer o importante registro desse 
trabalho.

Sr. Presidente, o que me traz hoje aqui, saudan-
do o Senador Ciro Nogueira, o Senador Paulo Paim, 
o Senador Inácio Arruda, V. Exª, o Senador Sérgio, é 
dizer que nós tivemos, nessa última segunda-feira, uma 
mobilização no Estado do Rio de Janeiro, e eu quero 
aqui começar parabenizando. Eu acho importante o 
papel que faz o Estado do Rio de Janeiro na defesa 
dos seus interesses. Acho que estão corretos a Ban-
cada Federal, o Governador Sérgio Cabral e todas as 
lideranças que participaram daquele evento. 

E qual é o ponto, então? Eu avalio que há ne-
cessidade, já que houve essa mobilização, de também 
haver uma manifestação de todos nós que, da mesma 
forma, temos o legítimo direito de defender os interes-
ses da população dos nossos Estados. 

Há um fato concreto em relação ao pré-sal, e toda 
essa tramitação de tentativa de entendimento que aqui 
ocorre já vem há muitos anos. 

Primeiro, deve-se restabelecer algumas verdades. 
A primeira verdade: nós temos que deixar claro que 
nós respeitamos os Estados produtores de petróleo. 
Não há nenhuma mudança em relação aos Estados 
produtores de petróleo. O que são Estados produtores 
pela nossa Constituição? Aqueles que, em seu territó-
rio, produzem gás, produzem petróleo. Estados como 
Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Amazonas. Enfim, 
em seus territórios, há ali campos petrolíferos, há ali 
poços, onde há extração de petróleo. 

Em relação ao Rio de Janeiro e ao Espírito San-
to, torço para que possam encontrar, no seu território, 
gás e petróleo, mas, até este momento, são Estados 
não produtores. São, na verdade, Estados confrontan-
tes com plataformas que são colocadas em alto mar. 

Então, primeiro esclarecimento. 
No projeto que apresentei aqui – e faço justiça, 

desde o projeto do Deputado Ibsen Pinheiro com o 
Senador Pedro Simon, Marcelo Castro e tantos outros 
Parlamentares –, tratamos de petróleo em mar. A quem 
pertence a produção de petróleo em mar? Claramente 
está lá em artigos da Constituição – destaco aqui o art. 
20 –, que mostram que pertence à União. 

Está no art. 5º que os bens que estão no mar, 
seja no mar continental, seja no mar mais próximo do 
nosso litoral, todo ele, toda essa riqueza pertence à 
União. Se pertence à União, pertence ao povo brasileiro. 

Esta é a pergunta que faço: é justo que uma ri-
queza que neste instante já gera para o País cerca de 
R$30 bilhões, R$35 bilhões no ano de 2012, é justo 
que, do total dessa riqueza de aproximadamente R$30 
bilhões – vou arredondar assim –, sejam concentrados 
80% para um Estado? Ora, se é uma riqueza produzida 
em mar, se pertence à União, é justo que, na hora da 
partilha, na parte que diz respeito a Estados e Municí-
pios, 80% fiquem com o Rio de Janeiro e 96% com o 
Rio de Janeiro e com o Espírito Santo? A minha res-
posta é clara: não. Não é correto. Não é justo.

Então, vejam, claramente nós temos uma situ-
ação em que, a rigor, por uma regra feita, que tem o 
caráter de injustiça na distributiva, aquilo que pertence 
justamente ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, à Bahia, 
ao meu Piauí, ao Ceara, ao Amazonas, está ficando 
com outros Estados. Essa que é a verdade.

Segundo, esclarecer, de forma muito tranquila, 
que não há no projeto que aqui apresentamos nenhu-
ma quebra de contrato, porque isso se espalha: “Houve 
uma quebra de contrato”!

Bom, onde é que há contrato nesse processo? 
O contrato se dá entre a União, o Governo Federal e 
as empresas que fazem a extração de petróleo. Es-
sas empresas ganharam, numa concorrência, numa 
licitação, o direito em um campo, onde, ali, aquilo que 
é retirado paga royalties, paga participação especial, 
tem os seus contratos com toda a regulamentação. 
Não muda uma vírgula nisso. Em relação às áreas já 
licitadas, nenhuma vírgula se altera nesse ponto. 

E, aqui, Senador Sérgio Souza, eu cito um exem-
plo fácil, que aprendi com o Deputado Marcelo Castro, 
do PMDB do Piauí. Ele cita: “Eu tenho um imóvel, um 
apartamento. Alugo esse imóvel e resolvo que meta-
de do aluguel eu vou doar para a Dona Maria”. É uma 
opção. No momento em que eu decido que, a partir 
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de um determinado instante, não será mais para Dona 
Maria, será para Dona Maria e para o Sr. Pedro, eu 
não alterei em nada o contrato do aluguel. O contrato 
do aluguel, lá com o inquilino, mantém-se inalterado. 
Depois do pagamento é que é feita a partilha.

Então, nos royalties é a mesma coisa. Nós esta-
mos falando depois que o dinheiro vai para o Tesouro, 
que é pago pelas empresas. Depois que o dinheiro vai 
para o Banco do Brasil, ali é feita a distribuição. Nós es-
tamos falando dessa fase da distribuição. Quem tem o 
poder de fazer isso? O Congresso Nacional. Então, não 
há que se temer qualquer ilegalidade nesse processo. 

E em relação aos danos ambientais? Os danos 
ambientais não têm nada a ver com nenhum Municí-
pio brasileiro, nenhum Estado, em relação ao que diz 
respeito às compensações para se ter o recurso para 
poder reparar esses danos. Por quê? Quem faz isso 
é a União.

Nós estamos tratando, e a Constituição é clara 
nisso, da necessidade de se reconhecer que ali, nesses 
Estados e nesses Municípios, nós temos uma situação 
em que, esses Estados e esses Municípios, têm um 
impacto. Se há esse impacto social, nós estamos pre-
servando, assegurando que receberão um patamar em 
que é garantido, durante todo esse processo licitado, 
uma receita especial. Rio e Espírito Santo receberão, 
pelas regras aprovadas na Câmara e no Senado, algo 
em torno de R$12 a RS13 bilhões. Então, vejam só, 
para compensar Belo Monte, no coração do Amazonas, 
R$3,5 bilhões – é a maior compensação ambiental do 
Planeta! Nós estamos falando aqui de R$13 bilhões. 
Então, se for do ponto de vista de compensação, maior 
do que isso, não há.

Agora, digo isso para afirmar a minha compreen-
são. Eu estou aqui apelando. Há pouco, conversava aqui 
com a Governadora Rosalba; conversei com o Gover-
nador do meu Estado, Wilson Martins; conversei com 
governadores do meu Partido. Eu acho que se houve 
a manifestação legítima do Rio de Janeiro, há neces-
sidade de um posicionamento. Eu estou sugerindo que 
se tenha um posicionamento, nem que seja uma coisa 
simples, uma nota: vinte e quatro governadores, cujos 
Estados, claramente, nesse instante, são prejudicados, 
porque se não tivermos uma regra justa, vinte e quatro 
bancadas neste Congresso Nacional, não estou nem 
colocando São Paulo, que tem divisões na sua banca-
da, cinco mil Municípios do Brasil e mais um conjunto 
de outras entidades... Se isso não é importante, eu não 
sei mais o que é importante para este País!

É por essa razão que eu estou confiante. O pro-
jeto não altera uma vírgula naquilo que tratamos e 
negociamos com a Presidenta Dilma e o seu Gover-
no, sentados à mesa. É bom lembrar. Nós sentamos 

à mesa com o Ministro Guido Mantega; sentamos à 
mesa com o Ministro de Minas e Energia. Houve um 
entendimento. Aquilo que nós estamos alterando, da 
União, é por entendimento, por acordo. Se nós não es-
tamos tirando nada da União, se entre os Estados se 
chega ao limite do entendimento; se já há uma aprova-
ção aqui por mais de dois terços do voto, na Câmara 
e no Senado... Então, eu estou aqui para manifestar, 
como Senador da República, representando o Estado 
do Piauí, e a minha confiança é de que a Presidenta 
Dilma vai sancionar esse projeto; a confiança de que 
a Presidenta Dilma vai agir como Presidenta do Brasil, 
do Brasil inteiro, tratando de um tema importante, res-
peitando, e lá – apenas para ouvir o Senador Sérgio 
–, nós colocamos as condições. 

Se há o interesse de repor alguma coisa ao Rio, 
ao Espírito Santo, aos seus Municípios... Aqui, reconhe-
ço que, em relação ao projeto do Deputado Zarattini, 
por exemplo, há, sim, uma redução em torno de R$2 
bilhões. A União tem algo em torno de R$13 bilhões. 
Vejam, Rio e Espírito Santo recebem o mesmo tanto 
que a União. A União tem em torno de R$13 bilhões. 
Esses recursos, pelo projeto que encontrei aqui, en-
caminhado pelo Presidente Lula, seriam repassados 
totalmente, após a aprovação da lei, automaticamente, 
para o fundo social. 

Aqui, no entendimento, quando se discutia que 
poderia haver diferença por causa da tabela, se a ta-
bela estava correta, se não estava, juntamente com o 
Senador Vital do Rêgo, tratamos com as lideranças e 
colocamos uma salvaguarda: fica a União autorizada 
a fazer essa regulamentação. Se a União quiser, des-
se valor que vai para o fundo social, que é adminis-
trado pela União, tirar algum valor para repor alguma 
coisa a mais para o Rio e para o Espírito Santo, está 
lá autorizado. 

Então, acho o seguinte: neste instante, pensando 
no Brasil, pensando em justiça social, pensando em 
educação, pensando na possibilidade de novos leilões, 
agindo no interesse maior do Brasil, tenho a convicção 
de que a Presidenta Dilma, nesta semana – que é o 
prazo que Sua Excelência tem –, deverá sancionar 
esse projeto. Repito, se tiver de fazer alguma reposi-
ção ao Rio, ao Espírito Santo e aos seus Municípios, 
terá o meu total apoio e, tenho certeza, o de todo o 
Congresso Nacional.

Ouço, com o maior prazer, o Senador Sérgio.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Se-

nador Wellington Dias, entendo que essa riqueza tão 
grandiosa do Brasil não pertence somente a três Es-
tados nem a uma meia dúzia de Municípios. Sabemos 
que é uma riqueza de todo o Brasil. Entendemos que 
poderia ser investida total ou parcialmente em várias 
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áreas que interessam diretamente ao Brasil. Mas nada 
mais justo se nós estamos tratando de terras da União. 
A terra que vai além da praia é da União.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Já 
na praia é da União.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – A 
própria praia já é.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Um 
dia o Senador Blairo citava aqui – permita-me só um 
exemplo – o seguinte: “Tenho um terreno na praia de 
[parece-me] Camboriú. Vou pedir licença para quem? 
Para o Município? Não. Para o Estado? Não. Para a 
Marinha”. 

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Per-
feito. É terra da União.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Porque já na praia é da Marinha. 

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Se é 
da União e a União concordou em partilhar isso com 
todos os Estados... E digo mais: Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo e São Paulo não vão perder. Muito pelo 
contrário, nós estamos falando de receitas futuras. 
Quer dizer o seguinte: aquilo que vai ser arrecadado 
a partir deste ano, do ano que vem e assim por diante 
vai aumentar inclusive a arrecadação do Rio de Ja-
neiro. A manifestação do Rio de Janeiro, sua causa e 
tudo o mais considero justos. Para eles, muito mais. 
Agora, nós, que estamos fora de campos produtores, 
entendemos que também temos os nossos problemas. 
Agora, se vai aumentar, ela não vai perder. Essa ideia 
que se está colocando na cabeça do brasileiro de 
que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo vão perder a 
arrecadação não é verdade. Eles vão ter aumento de 
arrecadação nos próximos anos. É lógico que haveria 
muito mais aumento nos próximos anos se não parti-
lhasse com os Municípios e com as demais unidades 
da Federação deste País. Então, eu quero dizer a V. 
Exª: enquanto está sendo atendido o Rio de Janeiro – 
o Espírito Santo, de alguma forma –, não estão sendo 
atendidos o Piauí e o Paraná. Os únicos dois Estados 
da Federação que têm fronteiras com o mar, que têm 
umas linhas geodésicas que se cruzam antes mesmo 
de terminar o seu marco território.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
verdade.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – É um 
absurdo o que fazem. Nós somos minoria. Temos tão 
somente seis Senadores nesses dois Estados. Não 
sei quantos Deputados vocês têm. Nós temos 30. Lá, 
no Piauí, são quantos Deputados?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
São dez.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – So-
mos 40 Deputados num universo de mais de 500. 
Somos realmente minoria e não conseguimos, nem 
no Senado, nem na Câmara dos Deputados, resolver 
esse problema do marco territorial das linhas geodé-
sicas que gostaríamos de ter resolvido nesse projeto 
também, e conversamos, debatemos muito sobre isso. 
Mas espero que, uma vez sancionado pela Presidente 
Dilma... E acredito que o fará, talvez com uma ou outra 
modificação ou veto, mas a Presidente vai sancionar 
esse projeto, porque temos que atender os Municípios 
brasileiros que estão vivendo um verdadeiro desespe-
ro, principalmente pequenos e médios Municípios, com 
a redução, nos últimos tempos, do IPI, que é a base 
da arrecadação dos Municípios que compõem o FPM. 
Então, eu louvo a iniciativa de V. Exª, seu pronuncia-
mento, dizendo que V. Exª é um dos Parlamentares 
do Congresso Nacional que mais entendem desse 
assunto, até mesmo porque foi autor de um dos proje-
tos, inclusive o que foi aprovado agora pelo Congresso 
Nacional. Parabéns!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
é que agradeço e devo dizer que, inclusive, temos um 
compromisso. Fechamos aqui o entendimento de não 
tratar desse tema no projeto e, se fôssemos a voto, nós 
perderíamos. Essa que é a verdade, para você dizer 
para os nossos representados aqui, mas nós vamos 
apresentar um projeto com essa correção para poder 
debater nessa direção. 

Veja, eu quero aqui dizer que o que me chama 
atenção é que a gente possa ter a verdade reposta. A 
verdade. Pode-se fazer toda a argumentação, mas não 
em cima de coisas que não são verdadeiras. 

Nesse sentido, quero aqui apenas lhe dizer que 
estamos tratando de uma riqueza que começou lá 
atrás, com 280 mil barris, cerca de R$280 milhões. 
Agora estamos chegando a 2.300 milhões de barris/
dia, algo em torno de R$30 bilhões. E R$35 bilhões é 
a previsão para o próximo ano. Nós vamos chegar, por 
volta de 2022, a cerca de R$100 bilhões de royalties 
e participação especial, sem contar com as áreas que 
vão para licitação. É uma riqueza, a partir das novas 
áreas licitadas, que vai ultrapassar R$200 bilhões, para 
a gente ter uma ideia do que estamos falando. 

É justo, então, concentrar isso em dois Estados, 
considerando ser uma riqueza no mar continental e 
no mar territorial? É preciso que a gente tenha, então, 
apenas esse esclarecimento. Estamos falando de pe-
tróleo a 200 quilômetros, 300 quilômetros da praia. É 
disso que se trata. Houve um acidente? Quem é que 
repõe? É o Governo Federal. 

Estão garantidas lá as condições para recursos 
para a educação, mas nós queremos para a educação 
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apenas o suficiente para dobrar em relação a hoje, que 
é o pleito do movimento nacional. Sair de algo em tor-
no de 5% para algo em torno de 10% do PIB. Isso é 
possível apenas com uma parte. Estou dizendo que o 
volume de recursos é muito maior. 

Além disso, recursos para a saúde, de que tam-
bém o País precisa, recursos para outras áreas: segu-
rança, infraestrutura, ciência e tecnologia. 

Qual é a ideia, então? É uma riqueza finita. É 
preciso que o uso dela garanta para as novas gera-
ções novas riquezas. Mais do que isso: a formação do 
fundo social garante uma poupança para as futuras 
gerações, a qual está na regulamentação já aprovada. 
As condições do uso apenas do rendimento.

Então, é uma proposta justa porque distribui as 
condições de investimento para o que os brasileiros 
precisam, em todos os Municípios do Brasil, em todos 
os Estados do Brasil.

Encerro aqui fazendo esse apelo para que as co-
ordenações de bancadas, para que os governadores 
de Estado, para que os prefeitos possam fazer uma 
manifestação nacional a partir de uma nota que possa 
ser publicada na imprensa, colocando que, se de um 
lado há o interesse do Rio, do Espírito Santo, há o in-
teresse também de outros Estados que estão em jogo.

Repito aqui, deixo aqui a minha confiança de que 
a Presidenta da República, Presidenta Dilma Rousseff, 
Presidenta de todos os brasileiros, neste caso, vai ter 
um posicionamento pensando no interesse maior de 
todo o Brasil, pensando no interesse do Rio Grande 
do Sul, pensando no interesse de Minas Gerais, no 
interesse do Paraná, da Bahia, do Piauí, enfim, no de 
todos os Estados.

Era isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o Sr. 
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Wellington Dias, grande 
autor do projeto do pré-sal.

Passamos a palavra ao nobre Senador Sérgio 
Souza. Em seguida, como Líder, ao Senador Walter 
Pinheiro.

Prorrogo a sessão por mais uma hora, para que 
os Senadores possam fazer os seus pronunciamentos.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Eu vou falar no máximo 40 minutos, conforme...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – E eu prorroguei por uma hora, então vai dar.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – E 
vão sobrar 20 minutos para o Senador Walter. O acordo 
temos que cumprir, vou falar pouco mais de 10 minutos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
Agência Senado, senhoras e senhores, começou on-
tem, na cidade de Doha, a 18ª Conferência das Partes 
da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-18/CMP-8).

A conferência, que acontece até o dia 7 de dezem-
bro, foi inaugurada pela presidente da cúpula anterior 
e Ministra de Relações Exteriores sul-africana, Maite 
Nkoana-Mashabane, no Centro Nacional de Conven-
ções da capital do Catar.

De acordo com a organização do evento, mais 
de 17 mil pessoas participarão da COP-18, o que cor-
responde à maior reunião do clima, em termos numé-
ricos, já realizada. Trata-se, ainda, da primeira cúpula 
sobre mudança climática realizada no Oriente Médio.

A Cúpula de Doha representa um marco histórico 
mundial, afinal simboliza o final do primeiro período do 
compromisso de Kyoto. Assinado há 15 anos na cidade 
japonesa que lhe empresta o nome, o Protocolo foi o 
primeiro e até o momento o único instrumento inter-
nacional a obrigar seus signatários, particularmente 
os países mais ricos e mais desenvolvidos, a reduzir 
ou limitar o lançamento de gases-estufa na atmosfera, 
tendo como alvo um corte médio, até o fim de 2012, 
de 5,2% das emissões registradas em 1990.

Embora grande parte dos países tenha atingido 
ou até ultrapassado as metas estabelecidas no Proto-
colo de Kyoto, algumas das nações que mais lançam 
CO2 no Planeta nunca ratificaram sua participação no 
acordo, como é o caso dos Estados Unidos a América, 
ou ficaram livres de limitações para suas emissões, 
como o caso da China, hoje o maior emissor mundial 
de gases de efeito estufa, atrás justamente dos norte-
-americanos.

Sendo assim, os ganhos do corte de emissões dos 
países que cumpriram sua parte dentro do Protocolo 
foram praticamente anulados pelas emissões daque-
les que não se submetem ao acordo, construindo um 
cenário bastante preocupante para o futuro do Planeta.

Desde a COP-13, realizada em 2007, na cidade 
de Bali, na Indonésia, cresce a expectativa mundial em 
torno de um acordo que resulte em compromissos efe-
tivos, de todas as nações envolvidas, com medidas que 
busquem diminuir os efeitos das mudanças climáticas.

Em Bali, apesar de algumas nações, entre elas 
os Estados Unidos da América, permanecerem com 
certo ceticismo em relação ao tema, foi elaborado o 
Bali Action Plan, que determinava que um novo acordo 
fosse firmado em 2009, justamente para disciplinar o 
combate às mudanças climáticas pós-Kyoto. Daí porque 
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se criou tamanha expectativa em relação à COP-15, 
realizada em 2009, na cidade de Copenhagen, quan-
do 133 chefes de estado compareceram ao evento 
na expectativa de que seria, enfim, assinado um novo 
protocolo que substituísse o Protocolo de Kyoto. 

Infelizmente, o que era para ser um momento 
histórico na mudança das políticas ambientais em todo 
o mundo, acabou se transformando em frustração. É 
verdade que muito do insucesso se deve à crise eco-
nômica mundial, que afetou gravemente as economias 
mais ricas do globo. Mas o fato é que, em Copenha-
gen, apenas um acordo mais simples foi assinado nos 
instantes finais da conferência e sem efeitos vinculan-
tes, ou seja, sem a obrigatoriedade de cumprimento 
pelas nações. 

Cumpre, aqui, destacar a posição da delegação 
brasileira, que foi fundamental para evitar o absoluto 
fracasso da COP-15, ao liderar o processo de apresen-
tação de compromissos e metas voluntárias por parte 
das nações envolvidas. Vale lembrar que, no Protocolo 
de Kyoto, o Brasil, como nação em desenvolvimento, 
não possuía qualquer obrigação.

Depois do recuo na capital dinamarquesa em 
2010, na cidade de Cancún, no México, o objetivo da 
maioria dos negociadores se transformou em solucionar 
uma série de questões que impediam as negociações 
de um acordo mais amplo. De certa forma, esse objeti-
vo foi alcançado. O número, Sr. Presidente, de países 
que aceitaram assumir metas de redução da emissão 
aumentou, e os financiamentos cresceram.

Finalmente, no ano passado, em Durban, na 
África do Sul, de forma surpreendente para muitos, a 
COP-17 acabou por avançar bastante. O principal ob-
jetivo continuava a ser a conclusão de um acordo que 
substituísse o Protocolo de Kyoto. De certa forma, isso 
foi atingido, ou, pelo menos, foi evitado que se abrisse 
um vácuo absoluto de metas e obrigações relaciona-
das à mudança climática.

Para tanto, ficou assegurada a manutenção de 
uma segunda fase de Kyoto entre os anos de 2013 e 
2017. Infelizmente, o Canadá, a Rússia e o Japão se 
juntaram aos EUA e recusaram-se a aceitar a segunda 
fase do Protocolo. Mesmo assim, é melhor a existência 
de um regime de metas que nenhum.

No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, o melhor de Durban foi o avanço para uma nova 
negociação em torno do clima. Houve, enfim, a con-
cordância e o compromisso de todos os países que lá 
estiveram, incluindo aí os Estados Unidos da América, 
a China e as demais nações emergentes, de começar 
uma negociação de um acordo climático, com previsão 
de conclusão em 2015 e funcionamento após 2020. 

Dessa forma, podemos finalmente imaginar a 
construção de um modelo de combate ao aquecimento 
global que englobe efetivamente todos os países do 
mundo, tanto aqueles que já emitiram e ainda emitem 
gases de efeito estufa, com sua devida responsabiliza-
ção no processo, como aqueles que ainda vão emitir. 
Obviamente, senhoras e senhores, levando em con-
sideração a parcela de responsabilidade de cada país 
com o passado e com o futuro e também assegurando, 
com a maior racionalidade possível, o nível mínimo de 
bem-estar de todos os indivíduos do Planeta, mesmo 
que isso signifique eventualmente a redução de pa-
drões atuais de consumo em alguns países.

Diante do exposto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é fundamental que a COP-18, em Doha, 
possa avançar na consolidação do entendimento cons-
truído em Durban, na África do Sul. Como relator da 
Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congres-
so Nacional, responsável pela aprovação do relatório 
dos trabalhos do ano de 2012 da Comissão, eu terei 
a honra de integrar a delegação brasileira que estará 
em Doha e de representar o Senado Federal em uma 
missão oficial. 

Não sou ingênuo, Sr. Presidente, a ponto de es-
perar que tudo seja resolvido em Doha, até porque se 
trata de um assunto que envolve grandes polêmicas 
geopolíticas, econômicas e até científicas e também 
porque o momento é de transição. Conseguimos, em 
Durban, manter um regime de metas em vigor e o que 
realmente precisamos é consolidar essa situação, além 
de construir os meios de implementar um novo sistema 
global a partir de 2020. 

Outro assunto que merece toda a atenção na 
COP-18 corresponde à necessidade de reforçar os 
mecanismos de financiamento das ações de combate, 
mitigação e adaptação das mudanças climáticas nos 
países mais pobres. Espera-se que em Doha possa-
mos aumentar a ajuda às nações menos favorecidas.

Para muitos, a criação de mecanismos financeiros 
foi um dos poucos sucessos tangíveis das negociações 
climáticas, até agora. Porém, os avanços institucionais 
não têm sido acompanhados de forma satisfatória, na 
prática. Os recursos financeiros que os países ricos 
prometeram aos mais pobres para enfrentarem pro-
blemas climáticos terminam em 2012. O dinheiro pro-
metido era pouco, cerca de US$30 bilhões em 3 anos, 
e, mesmo assim, não chegou totalmente ao destino. 
Depois disso, não há mais nenhum compromisso fir-
me para financiar a adaptação aos impactos da mu-
dança do clima.

No que se refere ao Fundo Verde do Clima, cria-
do para gerenciar bilhões de dólares que devem ser 
direcionados para que os países em desenvolvimento 
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lidem com as mudanças climáticas e cujo objetivo era 
canalizar até US$100 bilhões por ano, até 2020, ainda 
está em operação.

Srªs e Srs. Senadores, concluo esperando que 
a COP-18, em Doha, possa ser um marco nas confe-
rências do clima, ao viabilizar um novo instrumento, 
para, enfim, termos uma maneira mais efetiva de atingir 
nossas metas de combate às emissões. A Cúpula de 
Doha apresenta o desafio único de olhar em direção 
ao presente e ao futuro, ao mesmo tempo, e oferece 
a oportunidade de valorar o que fizeram os países em 
torno dessa matéria. 

A nova reunião acontece no momento em que 
os efeitos do aquecimento global são sentidos em di-
versos pontos do Planeta e aumentam os apelos por 
uma ação. Espero que, ao final da conferência, todos 
os negociadores que lá estarão possam oferecer ao 
mundo o caminho que assegure o futuro e o bem-estar 
das próximas gerações. Tenho a convicção de que, mais 
uma vez, a delegação do Brasil, que tenho a honra de 
integrar, cumprirá o seu papel de forma destacada. 
Essa delegação será chefiada pela Ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, es-
perando, de forma efetiva, que todos os países que 
compõem o nosso globo terrestre percebam que as 
mudanças no clima têm causado grandes prejuízos à 
humanidade. É muito claro, por exemplo, o que acon-
teceu nos Estados Unidos, neste ano de 2012, quando 
uma seca forte, a maior das últimas décadas, afetou a 
produção de alimentos daquele país, levando a uma 
corrida mundial por alimentos e elevando, por exemplo, 
o preço da soja aqui no Brasil.

A saca de soja chegou a perto de R$75,00 ou 
R$76,00 e a saca de milho ultrapassou a casa dos 
R$35,00, a saca de 60 quilos, e isso acarreta, neces-
sariamente, aumento do produto final, como, por exem-
plo, a proteína animal, que subiu, segundo índices que 
medem a inflação, em torno de 20%, como o frango, 
a carne suína e assim por diante.

Nós entendemos, Sr. Presidente, que é neces-
sária uma política séria, e o Brasil a vem adotando. 
Inclusive, temos, no Brasil, instrumentos legislativos 
para o cumprimento de metas de mitigação e adapta-
ção. O Brasil vem cumprindo essas metas, mas ainda 
precisamos avançar mais. 

O clima, realmente, é algo que afeta a vida dos 
brasileiros e de todos aqueles que vivem neste Planeta, 
de forma direta ou indireta, como aconteceu com as 
catástrofes ocorridas na região serrana do Rio, como 
as enchentes que ocorrem em diversas regiões do 
País, como a seca que nós vimos, neste ano, no Nor-
deste e também, no ano passado, no Sul, nos Estados 

do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que 
sofreram grandes perdas pela seca.

Eram essas as palavras, Sr. Presidente, que eu 
gostaria de trazer ao Senado Federal no dia de hoje, 
desejando a todos uma boa noite. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa:

– o Senador Cidinho Santos, para integrar, 
como membro suplente, em substituição ao 
Senador Alfredo Nascimento, a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 582, de 2012, conforme o Ofício nº 187, 
de 2012, da Liderança do Bloco Parlamentar 
União e Força no Senado Federal;
– o Senador Cidinho Santos e o Senador Al-
fredo Nascimento, para integrarem, respec-
tivamente, como membro titular e membro 
suplente, as Comissões Mistas destinadas a 
proferir parecer às Medidas Provisórias nºs 
585, 586 e 587, de 2012, conforme os Ofícios 
nºs 188, 189 e 190, de 2012, da Liderança do 
Bloco Parlamentar União e Força no Senado 
Federal; e também
– o Senador Cidinho Santos, para integrar, como 
membro titular, em substituição ao Senador Al-
fredo Nascimento, as Comissões Mistas desti-
nadas a proferir parecer às Medidas Provisórias 
nºs 578 e 589, de 2012, conforme os Ofícios 
nºs 186 e 191, de 2012, da Liderança do Bloco 
Parlamentar União e Força no Senado Federal.

Os Ofícios serão encaminhados às respectivas 
Comissões Mistas para serem juntados aos devidos 
processados.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 187/2012-BLUFOR

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Ci-
dinho Santos para ocupar, como membro suplente e 
em substituição ao nobre Senador Alfredo Nascimento, 
a Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória 
nº 582, de 2012, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciá-
ria de empresas dos setores industriais e de serviços; 
permite depreciação de bens de capital para apura-
ção do Imposto de Renda; institui o Regime Especial 
de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da 
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Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 
de março de 2012, quanto à abrangência do Regime 
Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera 
a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS na comercialização da laranja; reduz o Im-
posto de Renda devido pelo prestador autônomo de 
transporte de carga; e dá outras providências.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força

Of. nº 188/2012 – BLUFOR

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Ci-
dinho Santos para ocupar, como membro titular, e o 
Senador Alfredo Nascimento, como membro suplente, 
a Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória nº 
585, de 2012, que dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios no exercício de 2012, com o objetivo 
de fomentar as exportações do País.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força.

Of. nº 189/2012 – BLUFOR

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Ci-
dinho Santos para ocupar, como membro titular, e o 
Senador Alfredo Nascimento, como membro suplente, 
a Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória 
nº 586, de 2012, que dispõe sobre o apoio técnico e 
financeiro da União aos entes federados no âmbito do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e 
dá outras providências.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força.

Of. nº 190/2012-BLFOR

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-

car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Sena-
dor Alfredo Nascimento, como membro suplente, a 
Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória nº 
587, de 2012, que autoriza para a safra 2011/2012 o 
pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-
-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 
2002, e amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergen-
cial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de 
setembro de 2004.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força.

Of. nº 186/2012-BLUFOR

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Ci-
dinho Santos para ocupar, como membro titular e em 
substituição ao nobre Senador Alfredo Nascimento, a 
Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória nº 
578, de 2012, que permite a depreciação acelerada dos 
veículos automóveis para transportes de mercadorias 
e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que 
menciona, previstos na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – TIPI.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força.

Of. nº 191/2012 – BLUFOR

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Ci-
dinho Santos para ocupar, como membro titular e em 
substituição ao nobre Senador Alfredo Nascimento, a 
Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória nº 
589, de 2012, que dispõe sobre o parcelamento de 
débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contri-
buições previdenciárias de responsabilidade dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, líder do Bloco 
Parlamentar União e Força.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra neste momento ao nobre 
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Senador Eduardo Amorim, que permutou com o Se-
nador Walter Pinheiro.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, senhores ouvintes da Rádio Senado, 
espectadores da TV Senado, todos que nos acompa-
nham pelas redes sociais, Srs. Senadores, venho à 
tribuna desta Casa hoje para registrar um fato inédito, 
nunca ocorrido na história da OAB.

Em Sergipe, meu Estado, a Ordem demonstrou 
amadurecimento ao se verificar o registro de uma úni-
ca chapa. E a avaliação natural para a ocorrência de 
tal fenômeno é que a gestão foi largamente aprovada 
pela categoria jurídica sergipana, reflexo do bom tra-
balho realizado.

Na última sexta-feira, dia 23, foi validada a es-
colha da Chapa “OAB Sempre Forte”, com 72% de 
comparecimento do quadro geral de advogados do 
colégio eleitoral da OAB/SE, elegendo, dessa maneira, 
para a diretoria o Presidente Carlos Augusto Monteiro 
Nascimento; o Vice-Presidente Silvio da Silva Costa; 
o Secretário-Geral Sérgio Aragão de Melo; a Secretá-
ria Adjunta Eugênia Maria Nascimento Freire; e Flá-
vio César Carvalho Menezes, tesoureiro, além dos 25 
conselheiros titulares, 31 suplentes, dos três titulares e 
três suplentes no Conselho Federal da OAB, finalizan-
do com todo o corpo diretivo da Caixa de Assistência.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a gestão da Sec-
cional Sergipe tem como meta continuar avançando. 
Entre seus projetos estão a TV OAB, a OAB Virtual, o 
projeto “OAB vai à Escola, a Escola vai à OAB”, a cria-
ção de uma biblioteca para os advogados e estudan-
tes de Direito na sede da Ordem e do Café Cultural, a 
ampliação da Sede, do Memorial da Advocacia e das 
salas reservadas aos advogados nos fóruns da Capital 
e do Interior, intensificando todas as ações iniciadas 
durante os últimos três anos.

Gostaria de citar ainda, Sr. Presidente, que a 
Seccional apoia a campanha da Frente Nacional por 
mais recursos para a saúde. A mobilização defende 
o anteprojeto de lei, de iniciativa popular, que busca 
alterar a Lei Complementar nº 141, de 2012, que re-
gulamentou a Emenda Constitucional nº 29 no que 
diz respeito ao subfinanciamento do Sistema Único 
de Saúde, e tornar possível que 10% da receita bruta 
corrente da União passem a ser investidos exclusiva-
mente na área da saúde.

Parabenizo a OAB, seccional Sergipe, por essa 
grande iniciativa em relação à saúde. Em Sergipe, Sr. 
Presidente, passamos por um momento de muito so-
frimento, especialmente na área da saúde.

Finalizo parabenizando a OAB Sergipe, por meio 
do Sr. Presidente reeleito, Dr. Carlos Augusto Mon-

teiro Nascimento, toda sua diretoria e os advogados 
sergipanos pela excelência do nível jurídico no nosso 
Estado, querido Estado de Sergipe.

É só, Sr. Presidente, e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Eduardo Amorim.
O próximo orador é o Senador Walter Pinheiro.
Quero lembrar a todos que, amanhã, a Comissão 

de Direitos Humanos realizará uma reunião muito im-
portante. Vamos votar o projeto que regulamenta, de 
uma vez por todas, uma política nacional para os au-
tistas. O acordo foi firmado hoje, depois de ampla ne-
gociação com o Líder Walter Pinheiro, com o Senador 
Wellington Dias, com o Senador Lindbergh Farias, da 
qual o MEC participou. Mediante esse acordo, o projeto 
será votado amanhã, tenho certeza, por unanimidade.

Passamos a palavra, neste momento, ao Líder do 
Partido dos Trabalhadores, Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cum-
primento as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores.

Primeiro, Presidente Paim, quero dizer a V. Exª 
que é de importância sem igual a iniciativa de V. Exª, 
do Senador Wellington Dias e do Senador Lindbergh 
Farias e, além disso, toda a campanha que esse se-
tor vem desempenhando de forma muito brilhante nas 
redes sociais.

Então, é importante que, aqui, nós aceleremos o 
passo, para aprovarmos essas matérias de uma vez 
por todas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Walter Pinheiro, se me permitisse, eu 
queria, com alegria, dividir esse anúncio com V. Exª. 
Na semana passada, um setor queria votar de qual-
quer jeito, mas o Senador Wellington Dias e o Sena-
dor Lindbergh Farias pediram que eu, no exercício da 
Presidência da Comissão de Direitos Humanos, con-
cedesse mais uma semana, porque eles iam dialogar 
com o Governo. Então, aqueles que duvidaram vão ter 
de, novamente, entender que nós tínhamos razão, sob 
a Liderança de V. Exª. E o projeto será votado amanhã.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – In-
clusive, com melhorias, auscultando o setor. Acho que 
isso é importante, para dizermos a todos eles que esse 
foi o objeto central do adiamento da semana passada. 
Às vezes, falamos: “Vota, vota, vota, vota!”. Uma coisa 
é votarmos, Senador Paulo Paim, aquilo que faz par-
te do nosso entendimento. Outra coisa é colocar num 
projeto de lei algo com que os segmentos podem, de 
forma muito mais precisa, contribuir, buscando a me-
lhoria de uma redação que vá ao encontro da neces-
sidade de cada setor. Foi isso que foi tão bem-feito na 
semana passada por V. Exª, pelo Senador Wellington, 
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pelo Senador Lindbergh. Foi essa a sugestão que ha-
via sido apresentada na semana passada. Agora, aqui, 
estamos dando a garantia dessa votação. Portanto, é 
importante chamar a atenção para esse aspecto.

Senador Paim, trato aqui de duas coisas rápi-
das, antes de eu colocar algumas coisas importantes 
da Bahia. A primeira delas é esse esforço que esta-
mos fazendo para votar o Fundo de Participação dos 
Estados. Sei que não é o melhor dos mundos, não é 
o melhor dos entendimentos. Eu gostaria de aprovar, 
neste plenário – e disse isto ao meu companheiro Jor-
ge Viana –, as mudanças já com todas as regras que 
todo mundo deseja, mas, como eu disse aqui, hoje à 
tarde, Senador Paulo Paim, são 27 unidades da Fede-
ração, e, se não trabalharmos direitinho os desejos de 
cada um desses 27 Estados, nós não vamos conse-
guir efetivamente produzir. É natural cada um pleitear 
melhoria para o seu Estado. Afinal, os Senadores aqui 
estão com essa função. Então, o que fizemos foi tentar 
buscar exatamente o ponto de equilíbrio entre os 27 
Estados e abrir uma regra de transição, para permitir, 
nesses próximos 5 anos, que o Senado encontre uma 
equação de maneira a atender a essa demanda, com 
inversão, com preocupação em torno do desenvolvi-
mento regional, com atendimento das questões sociais.

Que encontremos a melhor fórmula, porque, até o 
dia 18 de dezembro ou até o dia 19 de dezembro, nós 
não vamos ter condição de fazer isso. E, a partir do dia 
1º de janeiro, se não houver pelo menos essa regra bá-
sica, nós vamos conviver com a decisão do Supremo 
Tribunal Federal, que determina a suspensão da partilha 
dos recursos do FPE, pela ausência de um conjunto de 
regras que atenda a essa exigência do Supremo Tribu-
nal Federal. Então, essa é uma coisa importante para 
a qual precisamos chamar a atenção aqui.

Outra coisa que eu queria lembrar, Senador Paulo 
Paim, na noite de hoje, é que eu fiquei perplexo com a 
forma como alguns ainda utilizam veículos de comuni-
cação para fazer suas leituras pessoais e colocar isso 
como atitude de outrem ou como atitude dos outros.

Refiro-me a uma nota, veiculada nesta semana por 
uma revista de grande circulação, em que o jornalista 
atribui a mim uma articulação da qual eu não participei 
e ainda atribui a mim uma atitude que não é condizente 
com qualquer parlamentar, tentando, na base da ilação, 
consagrar o conceito – que, talvez, esteja na cabeça do 
jornalista que escreveu aquilo – de que eu teria obrigado 
o relator a adotar essa ou aquela postura. Além de não 
ter participado de reunião alguma, todo mundo que me 
conhece sabe que não tenho esse perfil de me dirigir 
a alguém tentando impor a minha posição. Ademais, 
é uma ilação vergonhosa admitir que um parlamentar, 
um deputado federal com qualidades, como o Deputa-

do Odair Cunha, de Minas Gerais, vai se submeter à 
pressão de quem quer que seja. Nós estamos tratando 
com um deputado, não com um fantoche!

Portanto, quando alguém fizer suas ilações ou 
até tiver o desejo, no seu coração, de tentar escrever 
em algum lugar, coloque suas palavras, coloque suas 
vontades, mas não fique tentando estabelecer isso na 
relação com outras pessoas!

E até manda a boa prática da imprensa, assim 
pelo menos percebo eu... Faço um desafio, inclusive, 
até pela minha história de vida aqui, porque eu es-
tive em todos os momentos do Brasil na defesa da 
comunicação e da democratização da informação e 
da comunicação. Portanto, falo tranquilamente dessa 
questão da imprensa.

Sou árduo defensor da liberdade, árduo defensor da 
democratização da comunicação, dos meios, inclusive, 
que, durante anos e anos, ficaram nas mãos de poucas 
pessoas no Brasil. Então, há uma história de vida nisso. 

Seria importante, até para mantermos essa traje-
tória, que as pessoas escrevessem aquilo que verda-
deiramente aconteceu, ou até consultassem as pes-
soas sobre as quais elas escrevem, para perguntarem 
a essas pessoas se efetivamente isso aconteceu ou 
não. E não ficarem fazendo ilação. 

Não estou falando aqui como uma reclamação, 
mas muito mais como um alerta, para que essas pes-
soas possam até refletir sobre o seu papel como jor-
nalistas, se é assim que se devem portar. 

E nós vamos perdendo o respeito. Isso é ruim, é 
muito ruim. A pior coisa é quando você se descaracteri-
za, quando você banaliza o uso de determinadas ferra-
mentas. Isso pode levar, inclusive, a uma descrença. E 
eu não quero nutrir esse sentimento de descrença, de 
desconfiança ou um sentimento de algo que perdeu o 
valor. Então, prefiro acreditar que foi um deslize momen-
tâneo e que, portanto, as pessoas poderiam efetivamen-
te cometer, como todos nós cometemos, alguns erros. 

Não quero também aqui julgar, nem prejulgar, 
nem afirmar que foi uma ilação arquitetada. Quero 
continuar admitindo que foi uma ilação por escorrego 
ou por excesso de tentativa de dar a notícia. Portanto, 
fica aqui o alerta. 

Tranquilamente não quero nenhum espaço na 
revista para responder, porque acredito que a matéria, 
com seu conteúdo que não corresponde à verdade, não 
merece resposta, porque acho que não tem nenhum 
sentido dessa natureza. 

Então, dito isso, meu Presidente desta sessão, 
quero encerrar minha fala dizendo que seria importante, 
talvez, se alguém aproveitasse essas oportunidades 
de noticiar para publicar outras coisas positivas: as 
posições que temos assumido, assim como eu posso 
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falar com alegria hoje, para os milhões de baianos, 
ou para os milhares de baianos que podem estar nos 
assistindo, para não ser tão otimista e avaliar que há 
milhões nos ouvindo, nos assistindo, mas, pelo menos, 
para os baianos, dizendo coisas boas, como a que fi-
zemos ontem, o lançamento da pedra fundamental da 
JAC Motors, uma montadora chinesa, instalando-se 
ali na cidade de Camaçari; a expectativa da chegada 
da Foton, outra montadora chinesa; os aspectos que 
na semana retrasada motivaram a ida da Presidenta 
Dilma à Bahia para a entrega da Adutora do Algodão, 
na Região do Guanambi, Caetité, o Vale do Iuiú; o 
sistema de abastecimento d’água, a licença para a 
construção do Porto Sul.

Hoje, inclusive, a Câmara acabou de aprovar mais 
uma medida provisória, liberando recursos para ações 
de políticas de perenização, de convivência com a seca. 
Portanto, serão importantes recursos para atender essa 
demanda no nosso Nordeste como um todo, não só 
na Bahia, mas em particular na Bahia.

Há um esforço do Governo Jaques Wagner, no 
sentido de entrega de diversos serviços nessa área, 
principalmente, no Semiárido, no nosso Sertão Produ-
tivo, para que a gente possa romper, de uma vez por 
todas, Senador Paim, algo que ainda me assusta: a 
convivência com a grande contradição. Nós estamos 
em um tempo em que, na mão, a gente tem acesso 
imediatamente às informações. Na mão, a gente até 
faz operar diversos sistemas. Na mão, através do ce-
lular ou de outros equipamentos, a gente consegue 
promover grandes transformações. Ao mesmo tempo 
em que qualquer lugar desenvolvido do mundo, Sena-
dor Paim. Acabou essa defasagem.

Mas, lamentavelmente, eu ainda convivo com a ne-
cessidade do carro-pipa. Olha que contradição! O tempo 
mais avançado dos smartphones é o mesmo tempo ainda 
atrasado da necessidade de se chegar com o carro-pipa. 
Essas medidas foram tomadas, chegamos com o carro 
pipa, mas nós estamos chegando com a política.

E há uma coisa para a qual quero chamar a aten-
ção, Senador Paim, que é algo que eu discuti nesta se-
mana, lá no meu Estado, que é a questão de nós convi-
vermos, nesses últimos 40 anos, segundo os institutos, 
com a mais intensa seca que a Bahia já experimentou; 
ou com os efeitos da seca que a Bahia já experimentou. 
Obviamente, nós estamos com dificuldades: rebanhos 
foram perdidos, plantação, produção, mas nós tivemos 
medidas imediatas: a distribuição de alimentos, de ra-
ção animal, a questão da chegada de água, recursos, 
o Seguro Garantia Safra. Quero aqui, inclusive, elogiar 
o trabalho do nosso Ministro Pepe Vargas – seu conter-
râneo, Paulo Paim –, que foi ágil, diligente. 

Fizemos todas essas coisas, mas uma coisa me 
chamou a atenção, sobre a qual eu conversava com 
nossos prefeitos, com dirigentes partidários, enfim. Nós 
não tivemos saque, Paim, no Nordeste. Você não tem 
notícia de saque. Não que as pessoas não estivessem 
passando por dificuldade. Estão passando ainda por 
muita dificuldade, mas é sinal de que a política mudou 
bastante de lá para cá. Não chegamos ao ideal. Entre-
gamos uma adutora, o Governo do Estado da Bahia 
vai entregar também ali, na região de Pedras Altas; há 
mais diversos sistemas sendo construídos, há entrega 
de outros equipamentos, entrega de máquinas. 

Agora há pouco, ali, eu conversava com o Prefei-
to eleito de Sapeaçu, Jonival Lucas, que me falava da 
importância de uma máquina para o Município – e me 
refiro a uma patrola. Portanto, é importante isso. Jonival, 
que acabou de se eleger, deve tomar posse em janei-
ro, ali, na região do Recôncavo, e sabe exatamente da 
importância de um equipamento desses. Imaginem no 
alto sertão, ou no cravado sertão da Bahia, onde essas 
máquinas servem exatamente para você promover não 
só a questão das estradas como também a limpeza ou 
a construção de aguadas. Agora nós temos, inclusive, 
em várias regiões, a chuva. Então, é necessário prepa-
rar essas áreas para você armazenar água. 

Assim, medidas foram sendo tomadas; atitudes 
foram implementadas de forma contundente, mas a 
gente precisa fazer muito mais. 

Quero encerrar, usando uma expressão que a 
Presidenta Dilma utilizou quando da reunião do Condel 
– Conselho Deliberativo da Sudene com os Governado-
res. Ela disse o seguinte: “Nós vamos fazer o possível 
e o impossível, mas, nesse processo, nós não vamos 
sair deixando da mesma forma que encontramos”. 

Então, este é o desafio da Presidenta Dilma, o 
desafio do compromisso: a liberação de recursos, a 
ação imediata, a diligência com que o Ministério da 
Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, o Ministério da Agricultura, enfim, têm auxilia-
do. O próprio Ministério das Cidades também tem nos 
ajudado com medidas importantes, com diversas obras.

Portanto, eu acho que é fundamental que todos 
nós aprendamos com essas lições, seja na seca ou na 
enchente, como lidar com essas alterações, e princi-
palmente como produzir políticas perenizadoras, algo 
que possamos consolidando para melhorar cada vez 
mais a vida do sertanejo.

Então, Presidente, eu acho que é sempre bom 
comemorar a chegada dessas iniciativas. O Prefeito 
de Camaçari, o atual, e não o futuro, o companheiro 
Ademar, mas o Prefeito Luiz Caetano, ontem,no ato 
de lançamento da pedra fundamental da Jac Motors, 
disse algo importante: quando levamos uma indústria 
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como essa, a expectativa de produção e de geração 
de postos de trabalho sempre anima a todos, mas o 
desafio é fazer o aproveitamento local. Isso é muito 
importante. Como atrair a pequena, a micro empresa, 
a fim de aproveitar esse desenvolvimento, gerar opor-
tunidade onde essas atividades centrais ou de maior 
porte estão se instalando. É importante fazermos isso 
de forma descentralizada, cobrindo o Estado como um 
todo, chegando a todas as regiões. São importantes 
essas iniciativas e esse é o esforço que o Governador 
Jaques Wagner tem feito no sentido de dotar a Bahia 
de outra infraestrutura, com centros de logísticas nas 
diversas regiões, projetos para se somarem à Ferro-
via Oeste-Leste ao Porto Sul; projetos para atender a 
demanda da nossa potencialidade mineral e agrícola. 

Os mesmos chineses que estão se instalando em 
Camaçari, com a Jac Motors – portanto, a mesma Chi-
na –, também estão dispensado para cá, para o Brasil, 
particularmente para a Bahia, grupos de chineses que 
vão atuar na produção agrícola, portanto, fazendo in-
vestimentos em diversas regiões, como no oeste e no 
norte do Estado, numa parceria com o Governo Federal, 
para potencializar a produção na região do Baixio e na 
região do Vale do Salitre, dois perímetros de irrigação. 

Então, é fundamental que essas atitudes sejam 
adotadas e que a gente vá produzindo, com cada ini-
ciativa dessas, políticas, e eu diria até, como consequ-
ência, um planejamento encaixado com a necessida-
de de crescimento sustentável, mas, principalmente, 
tratando do desenvolvimento local.

Meu companheiro Wellington, nesse instante, 
falava aqui dos royalties. Nós queremos a distribuição 
dos recursos dos royalties do petróleo para isto, para 
tratar igual. Nós queremos discutir com o Governo a 
589, para resolver o problema dos Municípios que estão 
agora com dificuldade de fechar suas contas. Então, é 
importante aliviar isso, e que o INSS, particularmente, 
seja ágil na implementação dessas medidas para que 
os prefeitos, até 31 de dezembro, possam fechar suas 
contas, a prestação de contas, aqueles que vão sair, 
aqueles que vão continuar, mas todos têm a oportu-
nidade de fazer isso neste momento difícil. Portanto, 
aproveitar essas medidas, ajustar a gestão e preparar 
a caminhada para o próximo passo, que começa em 
janeiro para diversos gestores no Brasil inteiro. Alguns 
vão continuar, mas, majoritariamente no País, muitos 
vão começar, a partir de 1º de janeiro, uma nova jornada.

E para essa jornada começar de forma correta é 
importante encerrarmos aqui com esse tipo de ajuda, 
como estamos fazendo hoje, na reunião da bancada, 
apresentando emendas, discutindo o que pode ser 
aportado para o ano que vem, para cada Município, 
o que vamos fazer até o dia 18, 19, aqui, votando o 

Orçamento da União, buscando contribuir com esses 
recursos, que devem se somar aos orçamentos dos 
Estados e aos orçamentos dos Municípios, mas todos 
nós sabemos que é um cobertor extremamente curto 
e que precisamos muito dos recursos da União para 
termos condição de ajudar lá na ponta.

Volto a dizer: eu conversava há pouco com aquele 
que foi nosso companheiro aqui, o Deputado Federal 
Jonival Lucas, Prefeito de Sapeaçu, e a preocupação 
dele é no sentido de buscar aqui um apoio para a gestão 
lá no seu Município, e diversos prefeitos vão necessitar 
disso. Nossa obrigação é exatamente trabalhar nesse 
espírito, irmanados, principalmente preocupados com 
o desenvolvimento local, com a ajuda local, com a 
possibilidade de investimento local, para darmos vida 
ao povo no local em que as pessoas estão vivendo.

Portanto, é fundamental fazermos isso e acho que 
é essa a nossa tarefa, sem abrir mão, meu caro Paulo 
Paim, da aprovação de outras matérias aqui e que têm 
a ver inclusive com segmentos, não é?

(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

A discussão de setores da sociedade, o debate que 
estamos abrindo com o Ministério do Planejamento, 
para conversarmos sobre a questão das carreiras, 
tanto no Fisco quanto na Polícia Federal. É importan-
te ajustarmos os problemas que envolvem a Polícia 
Federal, no sentido inclusive dessa reestruturação, o 
bom debate sobre as atribuições desses servidores. 
No caso da Receita, dos auditores, dos analistas, no 
caso da estrutura dos fiscais do trabalho, dos fiscais 
agropecuários, enfim, de todos os servidores públicos, 
mas que tenhamos a capacidade de fazer o bom de-
bate. É óbvio que essas categorias querem discutir o 
seu reajuste. É natural, legítimo, mas o fundamental é 
aproveitar para discutir também a organização desse 
trabalho, essa questão das atribuições, porque isso 
determina uma sequência natural e lógica para que 
as carreiras possam crescer. Com isso, vamos me-
lhorando o serviço público, como fizemos aqui com a 
Defensoria. Essa estrutura do serviço público é que 
vai atender a população que mais precisa.

Portanto, é preciso cuidar disso também, como 
parte expressiva da questão do nosso povo. E envolvem-
-se diretamente nessas questões os profissionais da 
área de saúde e os profissionais da área de educação. 
Um bom debate sobre o reajuste, as condições de tra-
balho de médicos, professores, enfermeiros, para que 
tenhamos a oportunidade de dotar essas estruturas 
de condições ideais para que esses bravos servido-
res continuem desempenando suas funções e contri-
buindo para que possamos superar as desigualdades 
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que foram cravadas ao longo de toda uma história em 
nosso Brasil. 

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado e boa noite! 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 711 
e 712, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados, que comunicam, respectivamente, o envio 
à sanção do Projeto de Lei do Senado nº 174, de 2006; 
e do Projeto de Lei da Câmara nº 220, de 2009, com 
emenda oferecida pelo Senado Federal.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 711/12/PS-GSE

Brasília, 21 de novembro de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei nº 1.472, de 2007, 
do Senado Federal (PLS nº 174/06), que “Dispõe so-
bre as medidas de esclarecimento ao consumidor, de 
que trata o § 5º do artigo 150 da Constituição Federal; 
altera o inciso III do art. 6º e o inciso IV do art. 106 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

Of. nº 712/12/PS-GSE

Brasília, 21 de novembro de 2012

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovada 

a emenda oferecida por essa Casa ao Projeto de Lei 
nº 1.033, de 2003, da Câmara dos Deputados (PLC 
nº 220/09), que “Altera o art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de redefinir os 
critérios para caracterização das atividades ou ope-
rações perigosas, e revoga a Lei nº 7.369, de 20 de 
setembro de 1985”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
 NO 1.018, DE 2012 

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso II, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
ocorrido na última segunda-feira, dia 26, do ex-depu-
tado Sérgio Miranda de Matos Brito, aos 65 anos, 
de câncer no pâncreas, bem como a apresentação de 
condolências aos familiares.

 Justificação

Conheci Sérgio Miranda durante a CPI do Orça-
mento. Ele era um dos parlamentares mais interessa-
dos em apurar os desvios de recursos públicos que 
dia-a-dia eram noticiados pela imprensa. Sua atuação 
muito contribuiu para aprimorar os procedimentos da 
Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso 
Nacional. Aliás, ele teve um papel de destaque, durante 
todos os anos em que foi membro da CMO.

Era um parlamentar que conhecia detalhadamente 
o orçamento público. Possuía uma visão técnica e polí-
tica da peça orçamentária. Aplicava todo o seu conhe-
cimento para defender a população e o Estado Brasi-
leiro, pois atuava como um óbice a possíveis manobras 
que poderiam resultar no desvio de recursos da Nação.

Seu desempenho na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados foi de capital importân-
cia para facilitar a tramitação do Projeto de Lei do Senado 
n o 189/2003, que “define os objetivos, métodos e moda-
lidades da participação do governo brasileiro em nego-
ciações comerciais multilaterais, regionais ou bilaterais”. 

Trabalhos em íntima interação parlamentar na 
busca de soluções para os planos de aposentadoria 
dos Aeroviários (AERUS e AEROS), bem como na luta 
pela não-aprovação do fator previdenciário, pois en-
tendia que seria um retrocesso para os trabalhadores 
que estavam prestes a ser aposentar. 

Sérgio Miranda de Matos Brito foi professor, vereador 
em Belo Horizonte entre 1988 e 1992, e deputado fede-
ral por Minas Gerais por quatro mandatos, entre 1993 e 
2006. Como parlamentar sempre foi indicado como um dos 
mais influentes da Câmara dos Deputados pelo Depar-
tamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). 

Foi militante do Partido Comunista do Brasil du-
rante quase cinco décadas e exerceu vários mandatos 
como membro do Comitê Central e da Comissão Po-
lítica. Ao longo de sua carreira, atuou principalmente 
nas áreas previdenciária, trabalhista, orçamentária e 
de direitos sociais. Participou da CPI das Fraudes do 
INSS, da investigação do assassinato dos fiscais do 
Ministério do Trabalho, além de ter integrado a missão 
oficial à China em 2000. Como vereador, foi autor da lei 
da meia-entrada para estudantes em Belo Horizonte. 



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 28 64207 

Com 43 anos de militância no PCdoB, Sérgio Miranda 
deixou o partido em 2005 e assumiu a presidência do PDT 
em Belo Horizonte. Foi candidato à prefeitura da capital 
mineira em 2008, mas não venceu. Atualmente, trabalhava 
na Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, do PDT.

Na semana passada, Sérgio Miranda foi conde-
corado com a Medalha do Mérito Legislativo, premia-
ção concedida pela Câmara dos Deputados, porém 
não pôde participar da cerimônia de entrega devido à 
sua saúde debilitada. Sua mulher, Cristina Sá Brito, foi 
quem recebeu a medalha em seu lugar. 

Como deputado, conhecia muito bem os mean-
dros da casa e relacionava-se amigavelmente com seus 
pares das diferentes tendências políticas, da esquerda 
à direita, sem nunca deixar de ser de esquerda. 

A morte de Sérgio Miranda é uma grande perda para 
a democracia de nosso país. Ele fará muita falta, pela sua 
conduta idônea, leal e honesta e capacidade de articular 
soluções que, defendendo o Estado, visava sempre à 
melhoria das condições de vida da população brasileira.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.

REQUERIMENTO  
Nº 1.019, DE 2012 

Requeiremos, nos termos do art. 218 do regi-
mento Interno, seja inserido em ata voto de pesar pelo 
falecimento do Ex-Deputado Federal do PDT Sérgio 
Miranda, e apresentação de condolências a sua família.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz, Líder 
do PDT. – Senador Pedro Taques, Vice-Líder do PDT..

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.020, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 71, inciso VII, da Constituição 

Federal e do art. 90, inciso X, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro sejam levantadas pelo Tri-
bunal de Contas da União as seguintes informações, 
relativas à arrecadação direta de contribuições realiza-
da pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
- SENAI e pelo Serviço Social da Indústria - SESI junto 
às empresas nos cinco últimos exercícios:

Relação das indústrias que contribuíram dire-
tamente;

Total dos valores pagos por indústria, relativo aos 
exercícios de 2008 a 2011.

Justificação 

Tal solicitação originou-se da análise do Acórdão 
nº 2527/2012 – TCU – PLENÁRIO, que trata de rea-
lização, por parte do Tribunal de Contas da União, de 
auditorias nas entidades integrantes do Sistema “S”. 
Tal procedimento foi efetivado tendo em vista o Reque-
rimento de Informações nº 1.058/2011, de autoria do 
Senador Ataídes Oliveira.

Na leitura do aludido acórdão, chama a atenção 
o fato de o Tribunal de Contas da União ter identificado 
a existência de arrecadação indevida feita diretamente 
pelo SENAI e pelo SESI junto às empresas contribuin-
tes. Segundo o documento do TCU, essas entidades 
“ainda adotam a prática de arrecadar mais de 50% de 
suas receitas de contribuições sociais diretamente das 
indústrias, sem a intervenção da Receita Federal do 
Brasil (RFB). Por essa razão, conforme determina a Lei 
nº 11.457, de 2007, que está sendo infringida, a arre-
cadação informada pela RFB não constitui informação 
suficiente para conhecer a receita dessas entidades, 
sendo necessário solicitar a informação”.

Quanto aos recursos arrecadados diretamen-
te pelas entidades relacionadas, ressalta a Corte de 
Contas não haver “meios simples e diretos de obter 
tais informações sem que seja preciso solicitá-las, o 
que configura falha na observância do princípio da 
transparência”. Ressalta que “o desejável seria que 
cada sistema elaborasse demonstrações contábeis 
consolidadas, com notas explicativas de qualidade e 
relatórios da administração, a exemplo do que é exigi-
do por lei dos grupos empresariais de capital aberto”.

Conclui que tal procedimento faz com que “as 
unidades integrantes do Sistema ‘S’ permaneçam com 
pouca transparência, considerando que funcionam com 
recursos de natureza tributária, o que lhes acarreta a 
obrigação de informar detalhadamente quanto rece-
bem e como aplicam esses recursos”.

Dessa forma, tendo em vista que os dados infor-
mados pela Receita Federal do Brasil não são suficientes 
para conhecer o total de receitas arrecadadas pelo SESI e 
pelo SENAI, uma vez que tais entidades arrecadam parte 
das contribuições sociais diretamente das indústrias, en-
tendemos fundamental que o TCU faça o levantamento 
desse montante que é recolhido diretamente. 

É, portanto, este o objetivo do presente requeri-
mento: solicitar um levantamento do total de receitas 
arrecadadas diretamente pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - SENAI e pelo Serviço So-
cial da Indústria – SESI, para que, de posse dessas 
informações, possa ser mais bem avaliada pelo Poder 
Legislativo a efetividade da aplicação dos recursos 
postos à disposição de tais entidades.
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Para isto, entendo adequado solicitar o sólido auxílio 
técnico de que dispõe o Legislativo, por previsão constitu-
cional, junto ao Tribunal de Contas da União, o que se faz 
por meio do presente requerimento, que especifica em de-
talhe as informações que essa Comissão deseja receber. 

Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-

tuição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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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 arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Clésio Andrade, a Srª Senadora 
Angela Portela e o Sr. Senador Renan Calheiros en-
viaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, temos visto, em vários in-
cidentes recentes, as graves deficiências na infraestru-
tura do transporte aeroviário, assim como disfuncional 
idade de gestão dos terminais aeroviários, provocando 
contratempos, desconfortos e prejuízos aos passagei-
ros e aos seus familiares e acompanhantes.

São aeroportos sobrecarregados, filas intermi-
náveis, atrasos e cancelamento de vôos, sem que as 
companhias aéreas, agências de viagens e adminis-
trações de aeroportos prestem o devido atendimento 
aos usuários do transporte aéreo.

Em nosso ordenamento jurídico é basilar que 
ninguém pode alegar desconhecimento da lei ao co-
meter um ato ilícito, ou seja, o cidadão tem o direito 
e o dever de conhecer a legislação. Não pode alegar 

que não sabe ou que não conhece a lei – e este é um 
princípio constitucional, cuja redação se insere no Có-
digo Penal brasileiro de maneira clara.

Nesse sentido, Sr. Presidente, é que faço uma 
breve solicitação a fim de inscrever nos anais desta 
Casa um folheto que tive a iniciativa de mandar elabo-
rar, com o objetivo de divulgar os direitos reservados 
aos usuários dos transportes aéreos.

O conhecimento dos seus direitos fará do consu-
midor desses serviços de transporte aéreo um fiscal 
do funcionamento das companhias aéreas, terminais 
aeroviários e serviços associados.

É, acima de qualquer intenção meramente puni-
tiva, a vontade de informar e conscientizar para a me-
lhoria geral desse sistema de transporte, fundamental 
ao desenvolvimento correlato da indústria turística e do 
comércio, interno e internacional E preservar direitos 
do cidadão e consumidor. Temos esse dever enquanto 
senadores da república, parte integrante da atividade 
parlamentar, divulgar e fazer chegar a todos os brasi-
leiros seus direitos e seus deveres, previstos em lei, de 
maneira acessível e didática, para que todos possam 
usufruir de seus direitos e cumprir suas obrigações.

Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE-
NADOR CLÉSIO ANDRADE EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, 
mulheres brasileiras, manifestações, palestras, debates, 
noticiários e muita reflexão marcaram, desde a última 
sexta-feira, a passagem do Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência Contra a Mulher, ocorrido no 
último domingo, dia 25.

Estabelecido em 1981, no Primeiro Encontro Fe-
minista Latino-americano e do Caribe, realizado em 
Bogotá, na Colômbia, o Dia Internacional para a Eli-
minação da Violência Contra a Mulher faz uma mere-
cida homenagem às irmãs Mirabal, ou como são mais 
conhecidas “Las Mariposas”, assassinadas no dia 25 
de novembro de 1960.

Antes de serem brutalmente assassinadas, as 
irmãs Mirabal foram presas e torturadas pelo governo 
do ditador Trujillo, da República Dominicana que en-
tre 1930 e 1961 governou o país com mãos de ferro. 

Agindo como se o governo fosse uma de suas 
fazendas particulares, Rafael Leônidas Trujillo Molina 
mandava matar, sem perdão, todos os seus opositores. 
Assim fez com as irmãs Maribal, que faziam oposição 
ao seu regime ditatorial. 

Pela coragem de terem dado a vida pela demo-
cracia em seu país, Las Mariposas foram homenage-
adas pelas Nações Unidas que, em Assembleia Geral 
realizada em 17 de dezembro de 1999, declarou o dia 
25 de novembro com o Dia Internacional para a Elimi-
nação da Violência Contra a Mulher.

Senhoras e senhores desta Casa Parlamentar, 
falar da Violência Contra a Mulher não é tratar uma 
“questão de mulher” ou mesmo de uma “questão de 
gênero”, como costumam dizer quem não conhece 
esta temática. 

Tratar deste tema é ressaltar que não só as leis 
brasileiras, mas, também, e, sobretudo, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) se preocupa com ele. Tan-
to é que entre os propósitos de da Carta das Nações 
Unidas - documento que expressa os ideais e propó-
sitos dos povos cujos governos a constituíram - está 
estabelecido o seguinte compromisso: 

Conseguir uma cooperação internacional para 
resolver os problemas internacionais de caráter 
econômico, social, cultural ou humanitário, (...) 
promover e estimular o respeito aos direitos hu-
manos e às liberdades fundamentais para todos, 
sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.

Com este compromisso, a ONU adotou em 1979, 
a Carta Internacional dos Direitos da Mulher ou a Con-
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, em que considera a 

cultura e a tradição como forças influentes para moldar 
os papéis de gênero e as relações familiares.

Assim, em 1993, a ONU estabeleceu em sua 
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres “uma definição clara e compreensiva da vio-
lência contra as mulheres”, estabelecendo, também uma 
declaração clara sobre os direitos a serem aplicados 
para assegurar a eliminação deste tipo de violência. 

Esta declaração representou “um compromisso 
por parte dos Estados em relação às suas responsa-
bilidades e um compromisso da comunidade interna-
cional em geral para a eliminação da violência contra 
as mulheres”.

Em 1994, a Assembleia Geral dos Estados Ame-
ricanos (OEA), outro organismo internacional preocu-
pado com a temática no mundo, adotou a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Vio-
lência contra a Mulher. 

Conhecido como ‘Convenção de Belém do Pará’, 
este documento definiu a violência contra a mulher, 
como sendo “qualquer ação ou conduta, baseada no 
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 
sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito públi-
co como no privado”. 

Por esta convenção, a violência contra a mulher 
inclui violência física, sexual e psicológica, que tenha 
“ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou 
em qualquer outra relação interpessoal”. 

Compreende também a violência que tenha “ocor-
rido na comunidade e seja perpetrada por qualquer 
pessoa”. Neste contexto estão abuso sexual, tortura, 
maus tratos, tráfico, prostituição forçada, seqüestro 
e assédio sexual no trabalho e na escola, e, ainda, 
que “seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus 
agentes, onde quer que ocorra.”

O Brasil, que ratificou a Convenção de Belém do 
Pará, usou esta definição de violência contra a mu-
lher para construir a Lei Maria da Penha, aprovada 
neste Parlamento e sancionada, em 2006, pelo ex-
-presidente Lula.

Firme em seu compromisso de proteger as mulhe-
res, a ONU estabeleceu, em 2007, o tema “Acabar com 
a impunidade da violência contra Mulheres e Meninas” 
como central no Dia Internacional da Mulher – o 8 de 
Março. E, desde 2008, mantém a campanha global plu-
rianual, “Unidos pelo fim da Violência contra a Mulher”.

Em 2010, as Nações Unidas criaram a ONU Mu-
lheres, órgão único que objetiva atingir a igualdade 
de gênero e fortalecer a autonomia das mulheres. A 
ONU Mulheres tem como Subsecretária-Geral, a ex-
-presidente do Chile, Michelle Bachelet. 

Falar da violência contra a mulher é falar também 
de um problema de saúde pública. Dados do Ministé-
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rio da Saúde revelam que, em 2011, esta modalidade 
de violência custou aos cofres públicos, um gasto de 
R$ 5,3 milhões, com 5.496 internações, pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Mas o gasto com o tratamento em mulheres que 
sofreram violência doméstica não ficou só neste mon-
tante. Quase 38 mil mulheres, com idade entre 20 e 59 
anos, precisaram de atendimento no SUS por terem 
sido vítimas de algum tipo de violência. 

De acordo com dados do Sistema de Informa-
ções de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério 
da Saúde, o número é quase 2,5 vezes maior do que 
o de homens na mesma faixa etária, que foram aten-
didos por esse motivo. 

Não por acaso, a bancada feminina na Câmara 
dos Deputados está na luta para garantir junto à Co-
missão Mista de Orçamento a elevação dos recursos 
reservados às políticas públicas de enfrentamento à 
violência contra a mulher em 2013. 

Esta atuação demonstra o comprometimento de 
nossas parlamentares com tão inquietante causa. Para 
termos ideia, dados do Mapa da Violência 2012 reve-
lam que de 1980 a 2010, foram assassinadas no Brasil 
quase 91 mil mulheres, das quais 43,5 mil somente na 
última década. De 1996 a 2010 as taxas ficaram em 
torno de 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres. 

Roraima aparece no Mapa da Violência de 2012, 
em 13º lugar entre as unidades federativas mais vio-
lentas, no período, com uma taxa de homicídio de 
mulheres, acima da média nacional: 5,0 por 100 mil. 

Dados estaduais mostram que em 2010 foram 
registrados 3.484 casos de ameaça, 1.862 de lesão 
corporal, 218 de estupros, 49 tentativas de estupro, 
61 de homicídios e tentativas de homicídio; índices, 
portanto, que estão neste mapa.

Já os dados de 2011, revelam tendência de au-
mento destes crimes. Foram 3.751 registros de ame-
aça, 2.013 de lesão corporal, 256 de estupros, 55 de 
tentativas de estupro, 50 de homicídios e tentativas 
de homicídio. 

Este ano, até agora, já são mais de três mil re-
gistros. Só no Centro Binacional, inaugurado há quatro 
meses, já há mais de 15 de violência e tráfico registra-
dos na fronteira Brasil e Venezuela.

Esta Casa de Leis, é verdade, tem tomado deci-
sões importantes que dizem respeito à autonomia e à 
proteção da vida das mulheres brasileiras.

Neste momento, por exemplo, estamos tratando 
de uma delas. Falo do Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 113, de 2012, de autoria da atual ministra da cultu-
ra, Marta Suplicy. 

Este PLS, que eu tive o privilégio de relatar, visa 
alterar o parágrafo 3º do artigo 25, da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal (LRF). O objetivo é que, a exemplo 
do que ocorre com as ações de educação, saúde e 
assistência social, sejam incluídas entre as transfe-
rências voluntárias que não podem ser suspensas, 
aquelas destinadas a ações de combate à violência 
contra a mulher. 

Entendo que a proposta da companheira Marta 
Suplicy reforça os termos da Convenção de Belém do 
Pará, que enuncia o compromisso assumido pelos Es-
tados signatários de adotar as disposições legislativas 
ou de outra índole necessárias para efetivar o direito 
de toda mulher a uma vida livre de violência.

Supraimportante, o projeto está apto para receber 
aval do Senado também à luz da Constituição, e tem, 
portanto, todos os méritos para ser convertido em lei. 

Mas, nobres colegas, diante do que já temos ga-
rantido o maior desafio, agora, é a ampliação da rede 
de serviços especializados pata atender às mulheres 
vítimas de violência. 

Precisamos de mais delegacias, casas abrigo, 
juizados especializados ou Varas adaptadas e de mais 
núcleos de atendimento nas defensorias e ministérios 
públicos estaduais.

Só combateremos este mal, cuja estatística mos-
tra que a média de casos é de 3,9 homicídios por 100 
mil mulheres, garantindo a implementação de medidas 
protetivas como a Lei Maria da Penha.

Portanto, peço a todos nós, legisladores, empe-
nho na cobrança em seus estados, pelo fortalecimento 
do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, uma 
conquista de todas as mulheres brasileiras que ainda 
enfrenta dificuldades de implementação. 

Nós, que fazemos leis e definimos a destinação 
das verbas públicos no Orçamento Geral da União, não 
podemos deixar passar este dia sem fazermos uma 
reflexão sobre a relação violência de gênero-verbas 
públicas, com a cidadania das mulheres.

Podemos sim, mudar a realidade atual segundo 
a qual, a cada quatro minutos, uma mulher sofre al-
gum tipo de agressão no nosso país. São, portanto, 
milhares de mulheres que ainda sofrem com a violên-
cia de gênero.

E, sabemos que não estamos sozinhas aqui 
neste Parlamento. Temos uma mulher na Presidência 
da República, 10 administrando pastas importantes 
do governo federal na condição de ministras e mais 
22.442 atuando nas Forças Armadas brasileiras, sendo 
5.815 mulheres a Marinha, 6.700 no Exército e 9.927 
na Aeronáutica.

Na opinião pública, pesquisas também mostram 
que a violência contra a mulher é inaceitável. Enfim, 
com mais compromissos e mais punições, poderemos 
mudar o cenário atual.
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Era o que tinha a falar hoje. 
Muito obrigada.
Por oportuno, a despeito deste cenário, destaco 

aqui a promoção, pela presidenta Dilma Rousseff, da 
primeira mulher à patente de oficial general da história 
das Forças Armadas. 

Dalva Maria Carvalho Mendes, da Marinha, foi 
promovida do posto de capitão-de-mar e guerra (equiva-
lente a coronel, no Exército), para o de contra-almirante 
(equivalente a general de duas estrelas).

Esta participação, que já ocorre há 30 anos, de-
verá aumentar, agora, com a sanção, em agosto des-
te ano, da Lei nº 12.705, que permite o ingresso de 
militares do sexo feminino na linha bélica do Exército.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, é com singular orgulho que 
ocupo esta tribuna hoje para fazer uma reverência ao 
potencial da juventude minha querida Alagoas. Desta 
vez quero prestar uma justa homenagem a jovem es-
tudante Layane Rayelly Silva Marinho.

Layane, que tem 16 anos e estuda na Escola 
Estadual Padre Aurélio Góis, em Junqueira, Alagoas, 
acaba de vencer o quinto concurso de redação promo-
vido pelo Senado Federal. Um passo importante para 
a jovem Layane que sonha em se tornar juíza. Tenho 
certeza de que este sonho será realizado.

O concurso é aberto aos estudantes de 16 a 19 
anos de idade, que estejam cursando o segundo ou 
terceiro ano do ensino médio público e o tema da reda-
ção foi muito apropriado: “Meu município, meu Brasil”. 
Um tema que, neste momento de extrema dificuldade 
para os municípios, é muito pertinente.

A premiação aconteceu na manhã do ultimo dia 
19 e dissertação “Brasil, uma Mãe Gentil para os Filhos 
de seus Municípios”, da estudante alagoana Layane 
foi a grande vencedora.

A representante de Minas Gerais, Bruna Clemen-
te Gontijo, ficou em segundo lugar com o título “Minha 
Cidade, Berço de um Patrimônio Imaterial; e Rodrigo 
de Brito Sá, representante do Piauí, obteve a terceira 
colocação com a redação “Meu Município: uma peça 
no quebra-cabeça brasileiro’’.

Os 27 finalistas foram premiados com notebooks, 
medalhas, certificados e a publicação de seus textos 
em um livro que será produzido pelo Senado. Além 
disso, as escolas dos três primeiros colocados rece-
beram computadores para uso coletivo.

Esta é, Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, 
mais uma importante iniciativa do Senado Federai 
no sentido de aproximar os estudantes da Casa e 
proporcionar um estreitamento entre a sociedade e 
o parlamento.

Pela primeira vez também, este concurso de re-
dação funcionou como processo seletivo para o Projeto 
Jovem Senador. Os estudantes participaram do exercí-
cio de mandato de senador e também das atividades 
das comissões. Além disso apresentaram pré-projetos 
de lei, que poderão tramitar na Casa, caso sejam aco-
lhidos por algum Senador.

Durante três dias, os alunos finalistas exerceram 
um mandato de senador da República, vivenciando o 
processo de discussão e elaboração das leis. Reitero, 
Senhor Presidente, minhas homenagens à jovem Laya-
ne e o apoio a esta grande iniciativa do Senado Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eu vou encerrar a sessão, não antes de lembrar 
à Câmara dos Deputados que se passou mais um dia, 
terça – amanhã é quarta –, e o fator previdenciário, 
essa lei maldita, que confisca o salário dos trabalha-
dores, não foi votada.

Coragem, Srs. Deputados! Coragem, como o Se-
nado teve! O Senado votou, por unanimidade, o fim do 
fator, e a Câmara vacila, treme e não tem coragem de 
votar o fim do fator previdenciário, essa lei que confisca 
metade do salário dos mais pobres, no ato da aposen-
tadoria. As mobilizações vão continuar acontecendo. 
Ah, vão! Ah, vão! Até que a gente consiga liquidar esse 
famigerado fator previdenciário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 25, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 575, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 25, de 2012, nos termos do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera as Leis nºs 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, que institui normas gerais para licita-
ção e contratação de parceria público-privada 
no âmbito da administração pública, para dis-
por sobre o aporte de recursos em favor do 
parceiro privado, 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
12.058, de 13 de outubro de 2009, 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, 10.420, de 10 
de abril de 2002, 4.117, de 27 de agosto de 
1962, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.602, 
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de 12 de dezembro de 2002, e 9.718, de 27 
de novembro de 1998, e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012).
Parecer sob nº 33, de 2012, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador Sérgio Souza (PMDB-PR) 
e Relator Revisor: Deputado João Magalhães 
(PMDB-MG); favorável à Medida Provisória, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.11.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.09.2012)
Prazo final prorrogado: 5.12.2012

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 23, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 576, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 23, de 2012, nos termos do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, al-
tera as Leis nºs 10.233, de 5 de junho de 2001, 
e 12.404, de 4 de maio de 2011, para modifi-
car a denominação da Empresa de Transporte 
Ferroviário de Alta Velocidade S.A. - ETAV para 
Empresa de Planejamento e Logística S.A. - 
EPL, e ampliar suas competências; e revoga 
dispositivo da Lei nº 11.772, de 17 de setembro 
de 2008 (proveniente da Medida Provisória nº 
576, de 2012).
Parecer sob nº 30, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Henrique Fontana 
(PT-RS) e Relator Revisor: Senador Walter Pi-
nheiro (PT-BA); favorável à Medida Provisória, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 
23, de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 20.11.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 30.09.2012)
Prazo final prorrogado: 13.12.2012

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 24, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 24, de 2012, que altera as 
Leis nºs 11.759, de 31 de julho de 2008, que 
autoriza a criação da empresa pública Centro 
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a transferência obriga-
tória de recursos financeiros para a execução 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de 
ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC, e 12.462, de 4 de agosto de 
2011, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 580, de 2012).
Parecer sob nº 32, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Afonso Florence (PT-
-BA) e Relator Revisor: Senador Anibal Diniz 
(PT-AC); favorável à Medida Provisória, nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 24, 
de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.11.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 1º.11.2012)
Prazo final prorrogado: 24.2.2013

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 129, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos  

termos do Requerimento nº 987, de 2012 - RISF 
336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD, 
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos 
Autorais e estabelece condições para o exercí-
cio das prerrogativas do Escritório Central cujo 
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos 
direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e literomusicais e de fonogramas.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 63, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria 
Tribunal Regional Federal.
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Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 380, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que institui a Política Nacional de 
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira.

8 
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de 
2012, por regularem matéria correlata (servi-
ços essenciais para efeito de greve).

9 
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
938, de 2012, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 

Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encon-
tra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem 
matéria correlata.

10 
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 351, de 2012, além da Comissão constan-
te do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (juros e correção 
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho). 

11 
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
958, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 
89, 100 e 114, de 2012 - Complementares, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal - FPE).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim, Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 50 minutos.) 
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Ata da 220ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 28 de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Ciro Nogueira, da Srª Vanessa Grazziotin, 
dos Srs. Mário Couto, Jayme Campos, Armando Monteiro e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 

encerra-se às 20 horas e 29 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Há número regimental. Declaro aberta a pre-
sente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Mozarildo chegou em segundo. Ins-
creve-se para falar pela...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Liderança do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Que é o segundo. Eu sou o primeiro.

Então, eu queria convidar...
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Antes vou fazer a leitura.
A Presidência designa o Deputado Alexandre 

Leite, em substituição ao Deputado Fábio Souto, para 
integrar, como membro suplente, a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 
577, de 2012, conforme o Ofício n° 226, de 2012, da 
Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício n° 226-L-Democratas/12

Brasília, 28 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alexandre 

Leite, para integrar, como membro suplente, a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória 
nº 577/12, em substituição ao Deputado Fábio Souto.

Respeitosamente, – Deputado Pauderney Ave-
lino, Líder do Democratas em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Oradores inscritos.

Primeiro orador inscrito, Senador Cícero Lucena. 
Regimentalmente, dispõe de 10 minutos.

Com a palavra, Excelência.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Eu sei que V. Exª é generoso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a seca do 
Nordeste é um problema secular. Desde o século XVI, 
a descrevemos. Trata-se de fenômeno que ocorre com 
certa frequência, ceifando muitas vidas, como na famosa 
seca de 1877 a 1879, quando se estima que morreram 
cerca de 500 mil brasileiros. Naquela época, o Império 
planejou e programou a construção de um sistema de 
irrigação, açudes e barragens, muitos dos quais nunca 
saíram do papel ou foram toscamente implementados.

Hoje, em 2012, lamentamos ter de conviver com 
uma seca de larga dimensão, uma das piores das 
últimas décadas. Esse problema, que se arrasta há 
séculos, demonstra claramente a incapacidade de os 
governos lidarem adequadamente com essa realidade.

Embora conhecida de há muito tempo, ainda não foi 
possível equacionar a situação em um nível de convivência 
possível. Sim, a seca é um desses impossíveis com que 
temos de aprender e conviver, principalmente lembrando 
que vivemos tempos de crise ambiental global e local.

Não é mais possível que soluções paliativas se-
jam oferecidas a cada nova gestão e não se faça algo 
de concreto e definitivo. 

É preciso que se diga, Srªs e Srs. Senadores, que 
não tratamos apenas de terra seca, de gado morto, de 
falta de água, da má distribuição de renda. Falamos disso, 
certamente, mas, sobretudo, falamos da nossa gente. 

Apesar de esses problemas não mais aparecerem 
com frequência nos noticiários, estamos diante de uma 
situação que se prolonga há mais de 1 ano em certas 
localidades; em outras, há mais 2 anos. Aos poucos, 
a imprensa começa a abordar o problema. Digo isso, 
inclusive com alusão ao posicionamento do Senador 
Cássio Cunha Lima, que, nesta semana, conclamou a 
imprensa brasileira a abordar, com maior frequência, o 
problema da estiagem prolongada nos Estados da Re-
gião Nordeste. Ontem, o Jornal Nacional dedicou quase 
6 minutos ao tema, na reportagem da série JN no Ar. O 
jornalista Pedro Bassan visitou três Estados, e um dos 
entrevistados disse: “Nós aqui estamos deixando de co-
mer para comprar um tambor d’água”. Outro entrevistado 
declarou que muitos pais de família estão deixando as 
cidades para não ver os seus filhos morrerem de fome.

No entanto, mais que a cobertura jornalística, no 
sentido de sensibilizar o Governo Federal, peço até a 
participação da Secretaria de Direitos Humanos, da 
Unesco e de outras instituições, pois se trata de água 
para o consumo humano. A sede não espera. Onde estão 
os organismos internacionais que tanto se preocupam 
com questões outras? Onde estão os direitos humanos?

A edição 682 da revista A Semana traz uma fo-
tografia que mostra a dura, cruel e triste situação dos 
brasileiros que sofrem com os efeitos da seca. Na fo-
tografia, cujo autor a revista não informou, um homem 
aparece dividindo uma garrafa d’água com uma vaca 
magra. Fiz questão de postar essa fotografia na mi-
nha página do Facebook, para que o Brasil e o mundo 
tomem conhecimento de que o Nordeste vive a pior 
seca dos últimos 30 ou 40 anos e que nós nordestinos 
precisamos de ações rápidas e eficientes de enfren-
tamento a essa realidade. Repito: a sede não espera. 

As ações pontuais estão sendo empreendidas 
em caráter meramente procrastinatório.
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A verdade é que o Semiárido está em situação 
crítica, com a pior seca dos últimos anos. Todo o Nor-
deste e parte de Minas Gerais passam pelas dificul-
dades inerentes à seca brutal que assola esse terri-
tório. Mais de 1.200 Municípios, segundo a Secretaria 
Nacional da Defesa Civil, tiveram decretado estado de 
emergência. Numa conta rápida, isso corresponde a 
mais de 20% dos Municípios brasileiros, o que não é, 
em nenhum aspecto, desprezível. 

Sras e Srs. Senadores, estamos diante dessa si-
tuação que faz do ano de 2012 um marco impressio-
nante, o ano da eleição para as prefeituras. Não vemos 
como a festa política da democracia, em um Estado 
de direito, pode respirar frente a tamanho sortilégio. 

Somos ricos em programas paliativos. Muitos com 
razão de ser em situações emergenciais, como, por 
exemplo, o Carro-Pipa, o Bolsa Estiagem, o Garantia 
Safra e a garantia da comercialização do milho, que, 
quando chega à Paraíba, a oferta, segundo relato que 
recebo dos pequenos agricultores, é de cerca de 600 qui-
los, o que não é suficiente para salvar nenhum rebanho. 

A situação fica ainda mais grave quando obser-
vamos centenas de produtores rurais que tomaram 
dinheiro emprestado no Banco do Nordeste, na es-
perança da chuva e de dias melhores para o campo, 
mas que perderam tudo com a estiagem prolongada e, 
agora, estão sem crédito na praça e correndo o risco 
de perder as suas terras para o Banco do Nordeste, 
que, nos próximos dias, vai se tornar o maior latifun-
diário do Brasil, somente com a execução das dívidas 
dos pequenos agricultores do Semiárido.

Para estes, também é preciso um olhar especial 
do Governo Federal. Para os agricultores, é preciso 
uma linha de crédito especial e, nesse caso, a renego-
ciação da dívida, defendendo até a anistia dos débitos.

Mas insisto em que nenhuma dessas ações, iso-
ladamente ou em somatório, tem conseguido conter 
a carestia da estiagem na região. Os preços dispara-
ram, tendo o preço de feijão subido cerca de 100%, 
se comparado a idêntico período de 2011.

A mortandade dos animais, sem água e pasto, 
compromete ainda mais a dieta do nordestino, afetando 
a produção do leite, com o consequente encarecimen-
to local do produto.

Na Paraíba, meu Estado – que teve quase 80% 
dos Municípios em estado de emergência, entre os quais 
Campina Grande, Patos e Sousa –, a segunda etapa da 
campanha da vacinação contra aftosa foi adiada para de-
zembro, como inevitável redimensionamento do programa.

Assim, sem comida e sem possibilidade de plan-
tar, o espectro da fome ressurge do reino das sombras 
e das estatísticas, atingindo milhões de vidas que se 
debilitam com as repercussões significativas na área de 

saúde pública. Posso aqui lembrar, também de forma 
incidental, da merenda escolar que deveria estar parti-
cipando da compra da aquisição dos produtores locais.

O baixo nível da água dos reservatórios de abas-
tecimento, cerca de 50% do seu valor médio, em mé-
dia, contribuiu para tornar a região ainda mais inóspita. 
Nos últimos dias, a Presidente Dilma anunciou R$1,8 
bilhão para as obras do abastecimento. Desse total, 
caberá à Paraíba o montante de R$97 milhões. É pou-
co, é muito pouco para o que a Paraíba está sofrendo.

No instante em que observamos o gado morrer 
de sede e até a falta d’água para o consumo humano, 
as obras de transposição do Rio São Francisco estão 
abandonadas. Uma obra que levará água do rio para o 
Semiárido nordestino, estruturando e melhorando a quali-
dade de vida de cerca de 2,6 milhões de paraibanos que 
sofrem com a seca e dos demais moradores da região.

Hoje, tivemos a alegria e a felicidade de ter ins-
talada a Comissão do Senado de Acompanhando e 
de Fiscalização, de minha propositura, que tem como 
Presidente o Senador Vital do Rêgo...

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– ...e como Relator o Senador Humberto Costa, que 
hoje apresentou um belíssimo plano de trabalho, que 
aproveito para parabenizar.

Já discursei sobre a importância da obra da trans-
posição, com a qual tive a satisfação de contribuir em 
1995, quando fui Ministro da Secretaria de Políticas 
Regionais, no governo Fernando Henrique Cardoso, 
para a inclusão do eixo leste.

Da tribuna desta Casa, eu disse que, naquele 
instante, transportamos água de trem para o Municí-
pio de Soledade, porque não havia reservatório para 
abastecer os carros-pipas. Naquela época, presenciei 
famílias que tinham feijão na panela, mas não tinham 
água para cozinhar.

Com a contribuição do Parlamento, no início 
deste ano, sugeri esta Comissão, que hoje foi tão bem 
implantada com a proposta de trabalho do Relator 
Humberto Costa.

Enfim, acredito que avançaremos muito e fare-
mos com esta Comissão um fórum permanente de... 
(Fora do microfone. ... discussão da transposição do 
Rio São Francisco.)

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– Presidente, eu peço a V. Exª… Obrigado, eu estou 
concluindo.

O Brasil também precisar ser mais justo. Creio que 
a destinação de mais recurso e a realização de obras 
estruturantes para minimizar o efeito da seca, se devida-
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mente desenvolvidas, com o intuito de tornar o nosso País 
uma nação plena, sem egoísmo e fraterna, certamente 
darão o impulso que o Brasil carece para se tornar uma 
grande potência, não só econômica, mas também social.

Parte do sertão já foi mar. Hoje é território árido. 
Acredito que tornar o deserto fértil é uma proposta 
exequível. E lutarei por essa bandeira sem trégua, com 
toda minha força e minha capacidade.

Era o que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Pois não, Sr. Senador.
Agora, chamamos o Senador Mozarildo. Eu vou 

trocar com V. Exª em homenagem ao Estado de Ro-
raima.

Com a palavra o Senador Mozarildo. 
V. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mário Couto, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, mesmo aqueles que estão mais re-
centemente no Senado, há algum tempo, têm visto o 
quanto é complicado para o Senador estar presente 
nas Comissões de que ele faz parte e, ao mesmo tem-
po, estar aqui no plenário.

Há uma disposição regimental que, por exemplo, diz 
que pode haver sessão de comissão enquanto não come-
çar a votação. E, com isso, nós concentramos os nossos 
trabalhos basicamente nas terças, quartas e quintas, e 
há dias em que, no mínimo, um Senador está em quatro, 
cinco, seis comissões, seja como titular ou como suplente.

E aí, ele permanece naquela comissão ou por-
que ele tem um projeto para relatar, ou porque ele é 
autor do projeto, ou quando há votação de um proje-
to relevante. O que acontece, portanto, na prática é 
a impossibilidade de um bom acompanhamento dos 
trabalhos das comissões, das matérias que são apre-
ciadas. E, também, a correria que fica do Senador de 
uma comissão para outra, tendo que colocar o assessor 
em uma comissão, em outra, e em outra, para poder 
acompanhar o que se passa.

Buscando resolver essa questão, eu apresen-
tei, em 2011, um projeto de resolução – portanto, um 
projeto que visa alterar o Regimento – para que nós 
possamos ter numa semana só reuniões das comis-
sões, de manhã, à tarde e até a noite, se necessário, 
sem prejuízo de que, nessa semana, haja sessões não 
deliberativas, isto é, sessões destinadas a pronuncia-
mentos, debates, denúncias, enfim.

Hoje eu resolvi voltar a falar desse projeto de resolu-
ção, até porque estamos chegando ao final do ano e temos 
que aprovar as emendas ao Orçamento nas comissões. 

Hoje, por incrível que pareça, por exemplo, eu es-
tou em quatorze comissões. É humanamente impossível 
estar presente sequer em um terço delas. Isso não só 
provoca um desgaste para a grande maioria que quer de 
fato trabalhar, discutir os projetos em profundidade, como 
também provoca uma falsa sensação de que a gente 
não presta atenção nos projetos que por aqui tramitam.

Então, Sr. Presidente, eu quero fazer esse registro 
hoje e pedir providências à Mesa para que possamos 
apreciar esse projeto de resolução. Se a maioria dos 
Senadores e Senadoras acharem que não deve alterar, 
acharem que deve continuar esse modelo aí, muito bem, 
mas eu acho que deveríamos ter a apreciação dele. Mui-
tos dos Senadores com quem eu converso têm manifes-
tado realmente o interesse de que haja essa mudança. 

A mudança, resumidamente, Senador Mário Couto, 
é esta: numa semana, a prioridade são as comissões, 
com reunião de manhã, de tarde e até de noite, se for 
necessário; na outra semana, sessões deliberativas, de 
manhã, de tarde e de noite, se for preciso. Mas quero 
deixar claro também para os Senadores e Senadoras 
que, na semana em que estiver funcionando a prioridade 
das comissões, poderá haver sessões não deliberativas. 

Entendo que essa alteração é simples, porque 
não altera para pior nem sobrecarrega em nada os tra-
balhos do Senado. Pelo contrário, sistematiza, melho-
ra, organiza melhor o funcionamento das comissões.

E aí, semana passada, vi em um jornal, Sena-
dor Mário Couto, que o Senador Paim teria aprovado 
matérias estando sozinho na Comissão. Mas não se 
diz que o Senador vai lá, assina o livro de presença...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – ... e, portanto, há um quórum no papel, mas 
não há um quórum presencial. Então é preciso que 
realmente nós nos debrucemos sobre isso.

E eu gostaria de apelar à Mesa, para que nós ter-
minássemos este ano com essa matéria decidida. Se 
não for essa, Senador Pedro Taques, a melhor ideia, 
que se encontre uma ideia que realmente organize os 
nossos trabalhos e que nós possamos estar tranquilos 
em relação à boa produtividade, que é o interesse da 
grande maioria dos Senadores aqui presentes. 

Quero terminar, Senador Mário Couto, pedindo a 
V. Exª que autorize a transcrição dessas matérias aqui, 
inclusive do meu pedido à Mesa e ao Relator, para que 
possamos apreciar essa matéria que está aí desde 2011. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – A Mesa anotou e vai tomar as devidas provi-
dências. 

Ordem de inscrição, Senador Paulo Bauer per-
muta com a Senadora Angela Portela.

A Senadora Angela Portela tem a palavra por 10 
minutos regimentais.

Com a palavra V. Exª. 
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, a gente sempre vem aqui ao plenário, à 
tribuna, como membro da bancada feminina, como 
Presidente da Subcomissão da Mulher, aqui no Se-
nado Federal, tratar de assuntos referentes à saúde 
da mulher. Mas hoje, em função do Dia Nacional de 
Combate ao Câncer de Próstata, nós vamos conversar 
um pouco sobre a saúde do homem. 

O dia 17 agora de novembro foi designado o Dia 
Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. Então 
esta data estimula uma reflexão a respeito da neces-
sidade de um programa nacional voltado para a saúde 
do homem. Como sabemos, é essa a forma de câncer 
mais frequente entre os homens. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 
são diagnosticados no Brasil 50 mil novos casos por 
ano, embora a Sociedade Brasileira de Urologia acre-
dite que esse número seja subestimado.

A importância de uma ação preventiva está em 
que o diagnóstico precoce proporciona 90% de chances 
de cura. Portanto, uma ação preventiva se faz impres-
cindível para salvar vidas. Quanto mais cedo ocorrer a 
detecção do câncer, maiores serão as chances de cura. 

Em sentido oposto, caso não seja diagnosticado 
a tempo, pode trazer sequelas como infertilidade ou 
infecção generalizada, além de elevado risco de vida. 
Entre as diversas formas de câncer, é o segundo maior 
causador de mortes no Brasil entre os homens.

A Sociedade Brasileira de Urologia tem feito uma 
denúncia séria. O câncer de próstata revela-se cada vez 
mais comum entre os brasileiros. Isso significa que os 
homens ainda têm preconceito com relação a procurar 
um médico, constata a Sociedade Brasileira de Urologia.

Registro desta tribuna que o Ministério da Saúde 
tem se mostrado atento para esse desafio. Criou e de-
senvolve a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Homem, a exemplo da Política Nacional de Atenção 
à Saúde da Mulher. No dia 12 de novembro, inclusive, 
o Ministro Alexandre Padilha assinou portaria para re-
gular o repasse de recursos de custeio a Municípios 
brasileiros para execução das ações deste programa.

A estratégia adotada apoia-se em metas de pre-
venção, promoção, tratamento e reabilitação dos agra-

vos à saúde do homem, sobretudo nos serviços ofe-
recidos na rede SUS, a Política Nacional de Atenção 
Básica e do seu Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica.

Essa política está em fase de implementação por 
meio de repasse de recurso financeiro, fundo a fundo, 
em 26 Estados, Distrito Federal e em Municípios bra-
sileiros que deverão desenvolver ações voltadas para 
a atenção à saúde do homem, inserindo-se em seus 
respectivos planos de saúde, respeitando as especifi-
cidades e as diversidades de cada localidade.

Para auxiliar os gestores estaduais e municipais 
nesse processo, foi criado um Plano de Ação Nacio-
nal. A série de medidas especifica nove eixos de ação.

Esse plano prevê o aumento de até 570% no valor 
repassado às unidades de saúde procedimentos uroló-
gicos e de planejamento familiar, como vasectomia, e 
a ampliação em até 20% no número de ultrassonogra-
fias de próstata Por meio dessa iniciativa, o Governo 
quer que pelo menos 2,5 milhões de homens na faixa 
etária de 20 a 59 anos procurem o serviço de saúde 
ao menos uma vez por ano. 

Como se vê, a conscientizaçao vem em primeiro 
lugar. Além de criar mecanismos para melhorar a assis-
tência oferecida a essa população, a meta é promover 
uma necessária mudança cultural.

O que se espera é que essa política coloque o 
Brasil na vanguarda das ações voltadas para a saú-
de do homem. O País é o primeiro da América Latina 
e o segundo do continente americano a implementar 
uma política nacional de atenção integral à saúde do 
homem. O primeiro foi o Canadá.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, constatamos que 
o governo brasileiro está atento ao problema represen-
tado pela necessidade de se cuidar de forma eficiente 
da saúde do homem. As informações de que dispomos 
mostram que essa ação precisa se intensificar. 

Dados do IBGE revelam que embora a expectativa 
de vida dos homens tenha aumentado no País de 63 
anos para 68 anos, no decorrer dos últimos 20 anos, 
ainda se mantém 7 anos abaixo da média das mulheres.

Mencionamos o câncer de prostata, mas é pre-
ciso lembrar que há muitas outras enfermidades que 
contribuem para a elevação das taxas de mortalidade 
dos brasileiros.

Concedo o aparte ao Senador Mozarildo. 
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 

Senadora Angela, quero, primeiro, cumprimentá-la por, 
sendo mulher, abordar um assunto de muito interesse. 
Talvez até porque muitos homens têm, como disse V. 
Exª, preconceito de abordar o tema. Como médico, e 
exercia a ginecologia e obstetrícia, fazia um pouco de 
tudo. Na verdade, naquela época fazíamos “tudologia”. 
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E víamos a dificuldade que havia, mesmo quando um 
homem aparecia com sintomas claros, evidentes, de 
problema prostático, para ele se submeter a qualquer 
tipo de exame. E naquela época não havia PSA, não 
havia ultrassonografia. O exame, portanto, era o to-
que mesmo. E o homem nunca teve, por preconceito 
ou por má informação, esse cuidado que as mulheres 
têm há muito tempo de fazer o preventivo do câncer, o 
chamado Papanicolau, pelo menos uma ou duas vezes 
por ano. E, por isso mesmo, apesar do avanço, como 
diz V. Exª, da média de expectativa de vida do homem 
ter melhorado, ainda está abaixo da mulher. Será que 
é só porque a mulher tem alguma vantagem a mais? 
Ao contrário, a mulher, em tese, tem desvantagens, 
porque ela tem uma série de situações fisiológicas que 
o homem não tem, como, por exemplo, ficar gestan-
te, parir, amamentar. Teoricamente, o homem deveria 
ter menos complicações. E, no entanto, só o câncer 
de próstata ceifa muitas vidas humanas por causa do 
preconceito. O homem acha – é o preconceito contra 
ele – que o seu machismo não permite que ele faça. 
E é bom lembrar que hoje em dia o chamado toque 
é usado por terceira hipótese. Primeiro se faz o PSA, 
que é o exame de sangue, depois se faz o ultrassom e 
só depois, se houver alterações reais, se faz o toque. 
E, mesmo se fosse o inverso, não há cabimento para 
que os homens ainda continuem se comportando as-
sim. Acho muito importante que o Ministro Padilha, o 
Governo da Presidente Dilma esteja dando ênfase a 
isso, porque quantas famílias ficam, digamos assim, 
sem pai, sem um chefe de família por causa de uma 
doença que poderia ser evitável até através de um 
pequeno exame? Então, parabenizo e me incorporo 
a essa questão, porque realmente é inadmissível que 
haja ainda hoje pessoas que tenham preconceito ou 
inibição de se cuidar e, portanto, de viver mais. 

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Obrigada, Senador. 

Felizmente, nas ações do Governo Federal, no 
plano nacional de combate a essa doença, está previsto 
também o combate ao preconceito, a conscientização 
para que o homem procure ajuda médica, colocando 
no SUS, o Sistema Único de Saúde, esse atendimento.

Sr Presidente, a par dos índices de acidentes e 
de homicídios muito mais elevados entre os homens 
do que entre as mulheres, há outros problemas a con-
siderar quando se fala da saúde do brasileiro. Além 
das causas externas, dentre as doenças do aparelho 
digestivo, por exemplo, pode-se destacar que as do-
enças de fígado têm sido responsáveis por 70% das 
causas de mortes de homens de 25 a 59 anos. Destas, 
46% devem-se a doenças alcoólicas, 36% a fibrose e 
cirrose e 18% a outras doenças do fígado.

A maior incidência de mortalidade masculina por 
doenças do aparelho circulatório ocorreu, como era 
de se esperar, após os 60 anos, 72%. Temos a média 
de óbitos por causas cardiovasculares na população 
de 25 a 59 anos, principal alvo do programa, em torno 
de 26,8%, que é um percentual bastante expressivo. 
Ao assinalar este fato hoje, aqui na tribuna, há de se 
lamentar que perdemos anualmente muitas vidas e 
grande parte de nossa força produtiva...

(Interrupção do som.)

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Só para encerrar, Sr. Presidente.

Perdemos a força produtiva em óbitos que po-
deriam ser perfeitamente evitados se houvesse uma 
efetiva política de prevenção primária.

Com os avanços da ciência e, principalmente, com 
a possibilidade de prática de vida saudável, constata-
mos que se pode avançar e muito. Já contamos com 
um programa de governo para a saúde do homem, 
mas também entendemos, Sr. Presidente, que ainda 
há muito a ser feito.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Comunicação. 
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Par-

lamentares o cancelamento, por solicitação de lide-
ranças, da sessão conjunta do Congresso Nacional, 
convocada para hoje, 28 de novembro do corrente, às 
doze horas e trinta minutos, convocando nova sessão 
conjunta para terça-feira, dia 4 de dezembro, às doze 
horas e trinta minutos, no Plenário da Câmara dos 
Deputados, com a mesma ordem do dia.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – V. Exª assumirá, Senadora Vanessa. Eu estou 
indo para a tribuna. Eu lhe agradeço. 

O Sr. Mário Couto deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa 
Grazziotin, Suplente de Secretário.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Eu passo a palavra, como inscrito 
para falar como Líder nesse Período de Expediente, 
ao Senador Mário Couto, pelo tempo regimental. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho a esta tribu-
na na tarde de hoje mais uma vez preocupado com o 
esporte da minha terra. 

Hoje falo aos paraenses de Nossa Senhora de 
Nazaré. Hoje falo àqueles que se interessam pelo es-
porte como uma forma de diversão, como uma forma 
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de trazer a juventude, a sociedade, a juventude sadia 
deste País e do meu Estado. 

Precisamos, no Estado do Pará, paraenses, tomar 
medidas urgentes e necessárias no sentido de que o es-
porte amador e profissional do Pará querido possa a voltar 
a ter dias de glória, voltar à sua ordem, ao seu progresso.

Infelizmente, Pará, se instalou na Federação Pa-
raense de Futebol, creiam, brasileiros e brasileiras, 
creiam, paraenses, há 20 anos, acredito que seja a 
única Federação paraense, Federação de esportes, a 
Federação Paraense de Futebol que tenha um man-
dante de 20 anos! Vinte anos, paraenses, de mandato! 

Sofre o futebol paraense.
O Pará, hoje, é um Estado com mais de sete mi-

lhões de habitantes, um Estado que cresceu assustado-
ramente. Estagnou na época de Ana Júlia, mas volta ao 
seu progresso agora, com o Governador Simão Jatene.

É impossível, paraenses, é impossível que se 
tenha no Pará o mandante de uma Federação que te-
nha ao seu lado um diretor chamado Romano, que é 
quem manda de verdade na Federação. 

A ditadura é tão grande, a ditadura é imposta de 
uma maneira tão cruel que aqueles clubes que tentam 
entrar no campeonato paraense de futebol profissional 
recebem tabelas de que não tomam conhecimento. Ta-
belas tipo... E quem entende de futebol sabe. Tabelas 
do tipo: vocês têm que jogar duas partidas fora, no total 
de cinco partidas. Já matou aquele clube! Duas foras, 
com cinco partidas para disputar, já matou aquele clube!

Brasil, Fidel Castro ainda está vivo. Fidel Castro 
ainda mostra a sua maneira de como se faz ditadura 
que é copiada pelo mundo inteiro.

Coronel Nunes, um coronel reformado da Polícia 
Militar, e eu quero me dirigir à Mesa, Srª Presidenta, 
para pedir à Drª Claudia Lyra e ao Secretário José Ro-
berto que lembrem ao Presidente Sarney. Conversei 
com S. Exª semana passada. Entrei com um ofício, 
porque aqui, senhores e senhoras, não vale só falar. 
Nesta tribuna, tem que se falar e tomar providências. 
Nesta tribuna, não vale subir e mostrar os erros que 
se tem no nosso Estado. Temos que mostrar os erros 
e combatê-los. Doa a quem doer, sempre digo eu.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Cus-
te o que me custar. Não adianta me perseguirem. Vão 
encontrar pela frente um Senador bravo, que não tem 
no seu dicionário a palavra covardia. Eu enfrentarei até 
os últimos dias do meu mandato, para o bem do meu 
Estado, o que me propus fazer.

Pois não, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Se-

nador Mário Couto, só...

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Senador Pedro Taques, o Senador 
Mário...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Está 
falando pela liderança?

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Está falando pelo tempo da liderança.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Peço 
desculpas. Mas só para dizer...

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Para concluir, V. Exª pode, pela ordem.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Srª Presidente.

Só para dizer que no Estado do Pará há 20 anos, 
V. Exª está muito bem. No Estado de Mato Grosso, o 
presidente da federação está há 32 anos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Faço 
uma ideia. Esse é o Saddam Hussein, o nosso é o Fi-
del Castro. (Fora do microfone.) É isso, meu caro, nós 
temos que acabar com isso. Não se consegue mais 
nem para presidente de federação. 

A jogada é a seguinte, Senador Pedro Taques: 
eles vão às federações do interior e lá fazem o lobby. 
Lá distribuem aquele leite chamado leite real. Distri-
buem aquele leite e ficam eternamente mamando nas 
tetas das federações. Essa que é a grande verdade. 
Precisamos combater isso.

O futebol do Estado do Pará para Série B demo-
ra 10 anos para entrar – 10 anos para entrar. E o seu, 
que já tem trinta e poucos anos! Faço uma ideia, meu 
Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) (Fora 
do microfone.) Eu jogava no Dente de Leite.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tão, ao descer desta tribuna, lembro, mais uma vez, V. 
Exª: precisamos, agora, estender. Se for o caso, com 
esta Comissão, vamos percorrer, inicialmente, todos os 
Estados do Norte do Brasil, inclusive o seu agora. Então, 
antes do recesso, peço humildemente que a Mesa possa 
colocar em votação, ainda hoje, se possível, se não, Drª 
Cláudia, na próxima semana, já falei da urgência com o 
Presidente Sarney, que concordou, para que se instale 
essa Comissão Parlamentar e se saia pelo País, der-
rubando todos aqueles Fidéis Castros e todos aqueles 
Saddans Husseins que existem no esporte brasileiro. 

Muito obrigado, Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senador. 
Apenas gostaria de comunicar a V. Exª que, hoje pela 
manhã, na Comissão de Educação, aconteceu uma 
importante audiência pública cujo objeto de debate foi 
exatamente esse, é um projeto de lei que tramita nes-
ta Casa e que prevê a possibilidade de apenas uma 
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reeleição para dirigentes de federações e confedera-
ções desportivas, no Brasil inteiro. Então, é um projeto 
muito importante esse que está sendo debatido pela 
Comissão de Educação. 

E, como orador inscrito, convido, para fazer uso 
da palavra, o Senador Paulo Bauer, que, anteriormen-
te, havia permutado com a Senadora Angela Portela. 
V. Exª tem o tempo regimental, Senador. 

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Srª Senadora Vanessa Grazziotin, 
minha querida e prezada conterrânea, que, nesta Casa, 
representa o grande Estado do Amazonas e, neste 
momento, preside esta sessão. 

Quero saudar todos os Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras presentes e também os demais que estão, na 
Casa, nos ouvindo, através do sistema de som e de ví-
deo. Quero também, aproveitando a oportunidade em que 
ocupo a tribuna, saudar o Prefeito eleito do Município de 
Balneário Piçarras, no meu Estado de Santa Catarina, o 
Presidente Leonel Martins, como também quero cumpri-
mentar o Prefeito eleito de Bom Retiro, do PSDB, o Sr. 
Albino Gonçalves Padilha. Cumprimento o Vice-Prefeito 
eleito de Botuverá, o Sr. Nilo Barni, e também o Vice-
-Prefeito de São Lourenço do Oeste, o Sr. João Carlos 
Ecker, este que está terminando o mandato agora, bem 
como o Prefeito eleito de Jupiá, o Sr. Alcir Luza. 

E, em seus nomes, saúdo todos aqueles que se 
encontram em Brasília, nas dependências do Con-
gresso, e que vêm aqui nos trazer os seus pleitos, 
suas reivindicações, conhecer os planos de trabalho 
do Governo Federal e do nosso mandato de Senador, 
para poder unir forças em favor da atenção e da solu-
ção dos problemas que existem nos Municípios e que 
precisam ser solucionados.

Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
quero iniciar as minhas palavras dizendo a V. Exªs que 
hoje vivo um dia de muita alegria, porque na manhã de 
hoje, na Comissões de Constituição e Justiça, foi aprova-
da por unanimidade Proposta de Emenda Constitucional 
que apresentei em novembro do ano passado, a Proposta 
nº 115, que tem a circunstância e a condição inédita de 
ser a única ou uma das poucas propostas de emenda 
constitucional apresentadas no Senado da República, 
desde a Constituição de 1988, com o apoio e assinatura 
dos 81 Senadores que cumprem mandato nesta Casa.

A proposta que apresentei pretende inserir na 
Constituição Federal quatro palavras, apenas quatro 
palavras, no art. 150, letra e. Essas palavras são as se-
guintes: “medicamentos de uso humano”. Apenas isso!

Os medicamentos de uso humano no Brasil são 
tributados, e são impostos pesados, como em nenhum 
outro país do mundo. Aqui, pagamos 33,9% de impostos 

sobre todo e qualquer medicamento que é comprado 
nos laboratórios, que é comprado nas farmácias, que 
é comprado na indústria farmacêutica.

É preciso dizer isso na presença dos prefeitos 
que já citei, porque prefeito municipal determina que 
a Secretaria de Saúde de seu Município, Senador 
Humberto Costa, compre medicamento para o posto 
de saúde. V. Exª, que foi Ministro da Saúde, conhece 
muito bem, e mais do que eu, esse assunto.

O prefeito tem medicamentos que são isentos de 
tributação, porque são medicamentos dos programas 
sociais, são medicamentos de uso contínuo. Mas tem 
também aqueles que não têm isenção de impostos. 
E quando a prefeitura faz licitação o preço que o for-
necedor faz dos produtos é pago pelo fornecimento.

E aqueles fornecedores, aqueles distribuidores, 
aquelas indústrias pagam impostos para o Governo 
Federal e para os governos estaduais. E, depois, o 
Prefeito tem que ir com o pires na mão lá no Ministé-
rio da Saúde, lá na secretaria estadual da saúde, aqui 
no Congresso Nacional, pedindo recursos por meio de 
convênios, para construir postos de saúde, para com-
prar ambulância, para, enfim, oferecer melhores condi-
ções à população do seu Município na área da saúde.

O dinheiro, na verdade, faz um passeio e, com a 
proposta que apresentei e que foi aprovada, ele dei-
xará de fazer esse passeio. A Prefeitura pagará por 
todos os medicamentos que comprar, indistintamente, 
zero de imposto.

Por outro lado, é preciso dizer também que os hos-
pitais filantrópicos que existem em todo o País também 
vão ter redução de curtos. E o reflexo disso é que per-
mitirá que os hospitais façam investimentos, comprem 
mais equipamentos, remunere melhor seus servidores.

Posso dizer mais: plano de saúde faz cálculo de va-
lor de prestação de seus mutuários calculando também a 
possibilidade de a pessoa ficar doente e ser hospitalizada 
e precisar de medicamentos. É óbvio que nesse valor que 
o plano de saúde cobra estão inseridos a possibilidade e 
o custo dos remédios que vão ser destinados ao pacien-
te. Se não houver impostos sobre esses medicamentos, 
nós não precisaremos reajustar os planos de saúde da 
mesma forma como vem sendo feito a partir dos cálcu-
los inflacionários que o País deve considerar.

Posso falar mais: o cidadão brasileiro, aquele tra-
balhador que, depois de uma espera, acaba tendo uma 
consulta médica. Nessa consulta, o médico prescreve 
3 caixas de medicamento para que ele possa tratar, 
por exemplo, de uma enfermidade, de um problema de 
saúde, que pode ser uma simples gastrite. De repente, 
aquele trabalhador que vive com 1 ou com 2 salários 
mínimos vai comprar o medicamento na farmácia e 
compra a primeira caixa, compra no outro mês a se-
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gunda. Com a primeira caixa, a dor foi embora. Com a 
segunda, ele se sente melhor. Mas a terceira, meu ami-
go e Ministro Humberto Costa, ele não compra mais, 
porque o dinheiro acabou. E, se ele não compra mais, 
ele vai ter gastrite de novo e vai voltar ao médico outra 
vez. E, aí, vai ter que tomar mais medicamentos e por 
mais tempo, e medicamento mais caro. E, de repente, 
um dia, esse mesmo cidadão vai acabar num hospital, 
sofrendo uma cirurgia, trazendo despesa para o SUS, 
faltando 30 dias ao trabalho, ao seu emprego. E, quando 
não, numa situação extrema, até poderá um dia ter uma 
necessidade de uma aposentadoria por invalidez. Ou 
mesmo, diante do óbito, poderá o Governo brasileiro ter 
que manter a sua família por meio de pensão por morte.

A eliminação do imposto sobre medicamentos no 
País... Eu recebi do Ministério da Saúde, agora, providen-
ciado pelo Ministro Padilha, um estudo completo dizendo, 
efetivamente, de todas as consequências dessa proposta 
que apresentei, que vai trazer prejuízo, sim, para gover-
nos estaduais. Inclusive, governantes do meu Partido já 
sentem e já se preocupam com a queda de arrecadação. 
Mas eu digo aos Governadores do meu Partido que te-
rão queda de arrecadação de ICMS que é melhor perder 
ICMS para venda de remédio do que perder ICMS para 
vidas. É melhor perder arrecadação na área da saúde e 
ter o povo mais bem atendido e assistido.

Já ouvirei V. Exª, Senador.
É muito melhor nós termos uma queda de arre-

cadação, que nem sempre é tão significativa na arre-
cadação estadual, mas termos o povo feliz.

O Brasil não pode mais cobrar imposto sobre me-
dicamento. Os Estados Unidos cobram zero, a Ingla-
terra cobra zero, o México cobra zero, o Canadá cobra 
zero, a Venezuela, zero, a Colômbia, zero, a França, 
que tem mais de 40% de carga tributária, cobra 2,5%, 
países como Portugal, Alemanha e Suíça ficam entre 
2% e 6%, e o Brasil cobra 33%.

Eu não estou culpando o Governo do PT, eu não 
estou culpando o Governo da Dilma, não estou culpando 
o Governo Lula e nem o Governo Fernando Henrique, 
pois essa é uma situação histórica, que vem lá de trás 
e que agora nós podemos resolver. A Comissão de 
Constituição e Justiça votou favoravelmente. Espero 
que o Presidente Sarney determine que essa matéria 
venha a Plenário ainda este ano, e, certamente, nós 
poderemos debatê-la e aprová-la aqui, para que, de-
pois, a Câmara dos Deputados se manifeste.

Ouço, com muito prazer, o Senador Humberto 
Costa, também subscritor da minha proposta.

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Se-
nador Paulo Bauer, quero, inicialmente, parabenizá-lo 
pelo tema de que trata na sessão de hoje e também 
pela apresentação desta proposição, que conta com 

o nosso integral apoio. Em verdade, do ponto de vista 
do Governo Federal, já há alguns anos, inclusive de 
governos anteriores ao Governo Lula, que tem havido 
uma preocupação de reduzir encargos na produção de 
determinados medicamentos que são essenciais do 
ponto de vista das necessidades da população.

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Po-
rém, a proposta que V. Exª apresenta vai exatamente 
ao encontro daquela que é a nossa maior preocupa-
ção, que é exatamente o tema do ICMS. Quando se 
estabelece que não deve haver cobrança de qualquer 
tipo de imposto em termos nacionais, nós vamos pe-
gar num ponto que é o de maior dificuldade. Inclusive, 
quando implantamos a farmácia popular, em que o 
Governo Federal abriu mão de impostos para aque-
les medicamentos que fazem parte daquela relação, 
foi exatamente em referência aos Estados que tiveram 
maior dificuldade, até porque, também, o processo de 
isenção oferecido por um ou outro não se pode dar, 
por conta da exigência de que as decisões do Con-
faz se façam de maneira unitária, unânime. Portanto, 
a proposta de V. Exª, que vai, a partir do Congresso 
Nacional, definir essa impossibilidade...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – ...tem 
um alcance social enorme. Eu quero me associar a 
V. Exª na cobrança ao Presidente Sarney, para que 
essa proposição venha o mais rapidamente possível 
ao plenário. Parabéns.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – 
Agradeço, Senador Humberto Costa, e tenho certeza 
de que esse assunto vai, efetivamente, contar com o 
apoiamento de todos os Srs. Senadores e Senadoras.

E posso dizer a V. Exª: num País onde partido 
político não paga imposto, onde a impressão de jornal 
e revista não paga imposto e onde dinheiro de igreja 
não paga imposto, é um pecado cobrar imposto por 
medicamento, Senador Mário Couto. É um pecado não 
cobrar imposto do dinheiro de Deus e cobrar imposto 
do medicamento que os filhos de Deus precisam to-
mar. Portanto, eu estou certo e seguro de que haverá 
aprovação da matéria. E, pedindo só mais um minuto 
de tempo para encerrar, Sr. Presidente...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – (Fora 
do microfone. ...quero dizer a V. Exª que, com certeza, 
nós precisamos iniciar um trabalho de solução dos 
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problemas da saúde no País. Tudo o que já se fez foi 
e é importante, tudo tem o seu valor.) É, sem dúvida 
nenhuma, medida que apresenta resultados positi-
vos, mas o primeiro comprimido, a primeira gota de 
medicamento que uma pessoa toma para curar uma 
enfermidade é, sem dúvida, a coisa mais importante 
dentre todas aquelas que vão ser feitas para que a 
saúde volte, para que ela seja recuperada.

Ouço o Senador Casildo Maldaner nestes ins-
tantes finais do meu pronunciamento.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Senador, eu não podia deixar... Eu vinha, de car-
ro, ouvindo pela Rádio Senado o pronunciamento de 
V. Exª, Senador Paulo Bauer. Quem vem escutando 
aquilo – e o Brasil vem acompanhando isso de perto, 
sem dúvida alguma... Mexe com todo mundo. Nessa 
questão, V. Exª declinou os países que não cobram o 
imposto, em que o imposto é zero. Na Alemanha, são 
2,5% ou 3%, no máximo. Mas, na maioria, é zero. E 
o Brasil com trinta e três e alguma coisa por cento de 
imposto sobre medicamento. 

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
(Fora do microfone. Um terço vai para imposto.) Esse 
assunto, sem dúvida alguma, está repercutindo em 
toda parte. Por isso, nós nos sentimos felizes – V. Exª, 
como catarinense, e nós também. Aproveito a carona 
para cumprimentar os prefeitos catarinenses que estão 
na Casa. Sei que vários deles estão em plenário, par-
ticipando desta sessão. Outros tantos estão buscando 
saídas também. Outros vão tomar posse, já vislum-
brando como é que vão administrar as suas comunas. 
Eu quero aproveitar este momento também, através 
de V. Exª, cumprimentando-o, para receber também 
os nossos prefeitos e vereadores que estão na Casa.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Mui-
to obrigado, Senador Casildo Maldaner. 

Fico muito satisfeito em saber que muitos Sena-
dores estarão apoiando a minha solicitação para que 
o Presidente Sarney paute a matéria, que, certamen-
te, será votada por todos nós em favor do Brasil, dos 
brasileiros e da saúde de todos nós. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, a Sra. 
Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Comunicação.

A Presidência comunica o desligamento do Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá da vaga de membro suplente 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada 
pelo Requerimento nº 1, de 2012-CN, nos termos do 
Ofício nº 439, de 2012, da Liderança do PTB na Câ-
mara dos Deputados.

O Ofício foi encaminhado à Comissão. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 439/2012

Brasília, 27 de novembro de 2012

Assunto: Desligamento de CPMI

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência o desligamento do Se-

nhor Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), na qualidade 
de Suplente da Comissão Parlamentar Mista de Inquéri-
to destinada a investigar práticas criminosas do Senhor 
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como 
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações “Ve-
gas” e “Monte Carlo”, desvendadas pela Polícia Federal.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos 
de estima e elevada consideração.

Atenciosamente, – Deputado Antonio Brito, 
Vice-Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Outra comunicação.

A Presidência designa o Deputado Mendonça 
Filho, substituindo o Deputado Abelardo Lupion, para 
integrar, como membro suplente, a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
582, de 2012, conforme o Ofício nº 223, de 2012, da 
Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício n° 223-L-Democratas/12

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Mendonça 

Filho, para integrar, como membro suplente, a Comis-
são Mista destinada a emitir parecer à Medida Provi-
sória n° 582/12, que Altera a Lei n° 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciá-
ria de empresas dos setores industriais e de serviços; 
permite depreciação de bens de capital para apura-
ção do Imposto de Renda; institui o Regime Especial 
de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da 
Indústria de Fertilizantes; altera a Lei n° 12.598, de 
22 de março de 2012, quanto à abrangência do Re-
gime Especial Tributário para a Indústria de Defesa; 
altera a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP 
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e da COFINS na comercialização da laranja; reduz o 
Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo 
de transporte de carga; e dá outras providências, em 
substituição ao Deputado Abelardo Lupion.

Respeitosamente, – Deputado Pauderney Ave-
lino, Líder do Democratas em exercício.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Em seguida, a Deputada Vanessa, com uma 
comunicação inadiável. Logo após a Deputada, pela 
lista, o Senador Humberto Costa. Com a palavra, Ex-
celência.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – A Senadora, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – A Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada. É que V. Exª recorda meus 12 
anos de Deputada e se refere a mim como Deputada 
ainda. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – A Senadora.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, compa-
nheiros e companheiras, no programa Café da Manhã 
com a Presidenta, do início desta semana, a Presiden-
ta Dilma tratou de um assunto de fundamental impor-
tância para o aumento da competitividade da indústria 
brasileira, no sentido de garantir mais crescimento e 
geração de empregos no Brasil. 

Disse a Presidenta que – abre aspas – “uma das 
prioridades de seu Governo é ampliar o acesso e esti-
mular o interesse dos jovens para a educação técnica 
e profissionalizante”. O objetivo é formar técnicos e 
qualificar os trabalhadores para aumentar a competiti-
vidade das empresas brasileiras ou as aqui instaladas. 

Com a mesma finalidade, Sr. Presidente, e garan-
tindo o estímulo à qualificação profissional em todos os 
níveis educacionais, eu apresentei o Projeto de Lei nº 
149, no ano de 2011. Esse projeto garante incentivos 
às empresas que investirem na qualificação profissional 
de seus trabalhadores, de seus empregados. 

E, para a minha satisfação e a de todos os tra-
balhadores e trabalhadoras brasileiras, Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, 
a matéria foi votada no dia de ontem e aprovada por 
unanimidade, em fase terminativa, na Comissão de 
Assuntos Econômicos desta Casa (CAE). 

Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de, no 
dia de hoje, vir à tribuna deste plenário para agradecer a 
todos os Senadores e Senadoras que votaram favoravel- Senadores e Senadoras que votaram favoravel-
mente, de forma unânime, à aprovação do meu projeto. 
E faço um agradecimento especial ao Senador Armando 

Monteiro, que foi Relator dessa matéria. Como ex-Presi-
dente da Confederação Nacional das Indústrias, o Senador 
Armando Monteiro sabe da importância e da repercussão 
desse projeto de lei para todo o País e, principalmente, 
para o desenvolvimento, com geração de mais empregos 
e de empregos mais qualificados em nosso País. 

O Relator considerou, Sr. Presidente, que o projeto 
se integra e complementa a principal diretriz prevista na 
Lei nº 12.513, de 2011, que criou o Pronatec, ou seja, a 
de ampliar as oportunidades educacionais dos trabalha-
dores por meio do incremento da formação profissional.

O projeto, Sr. Presidente, aprovado no dia de 
ontem, de minha autoria, permite deduzir do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica todas as despesas com 
capacitação de seus empregados. 

A Lei nº 4.506, de 1964, e o Regulamento do Impos-
to de Renda nº 99, que tratam da dedução das despesas 
com formação profi ssional no Imposto de Renda de Pes-formação profissional no Imposto de Renda de Pes-
soas Jurídicas, não definem o conceito ou a extensão do 
que seria a formação profissional hoje, em nosso País.

Situação, Sr. Presidente, que tem levado a Receita 
Federal do Brasil a entender que este termo abrange 
somente o ensino fundamental, médio e curso técnico 
para especializar o empregado na área em que trabalha, 
para efeitos de dedução, portanto, desses custos com 
educação, também chamado de “auxííio-educação”.

Ou seja, apesar da determinação legal em sen-
tido estrito e da interpretação restritiva da Receita Fe-
deral quanto ao termo – entre aspas – “formação pro-
fissional”, há precedentes jurisprudenciais proferidos 
pelo Superior Tribunal de Justiça, que têm dado uma 
interpretação extensiva ao termo “auxílio-educação”, 
incluindo no seu conceito mensalidades de faculdades, 
ou seja, de cursos de nível superior, cursos de línguas 
e outros do gênero, destinados ao aperfeiçoamento 
dos empregados das empresas.

O projeto que apresentei, portanto, Sr. Presidente, 
vem exatamente no sentido de por fim a todas as dúvidas 
de interpretação. Nele, o termo se amplia para qualquer 
nível de ensino, inclusive o nível superior, desde que 
considerado pela empresa de interesse para o seu ob-
jetivo social. E também é necessário que sejam ofereci-
das condições de igualdade para todos os empregados.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PcdoB – 
AM) – É preciso ter clareza que, no atual estágio de de-
senvolvimento e de competição no mundo globalizado, 
o Brasil enfrenta enorme problema de qualificação de 
mão de obra. Avolumam-se os indícios de carência de 
pessoal qualificado em praticamente todos os setores 
de atividade, não obstante a massa de desempregados 
em busca de ocupação em nosso País.
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Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é necessário possibilitar às empresas que promovam 
a complementação educacional de seu pessoal, com o 
que todos terão a ganhar, sem que ocorra a inseguran-
ça jurídica que hoje caracteriza a matéria. Por critérios 
puramente administrativos, o órgão da administração 
fiscal aceita, ou não, determinados cursos ou níveis 
escolares para o efeito de dedução da base de cálcu-
lo do Imposto de Renda. A empresa fica, portanto...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PcdoB – 
AM) – ...à mercê do entendimento fiscal a posteriori, 
normalmente acompanhado de multas e encargos, 
Sr. Presidente.

Por fim, eu quero destacar aqui que a apresentação 
desse projeto, aprovado – repito – no dia de ontem por 
esta Casa, é fruto de um compromisso assumido duran-
te a minha campanha como candidata a Senadora da 
República pelo Estado do Amazonas. Meu compromis-
so com os trabalhadores do polo industrial de Manaus, 
por meio do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. 
À época, nós chamamos a proposta de Universidade 
dos Trabalhadores. É uma iniciativa que beneficia tanto 
o trabalhador quanto o empresariado. O primeiro porque 
poderá ter acesso à sonhada formação superior ou a 
uma melhor qualificação técnica. E o segundo porque 
poderá contar com uma mão de obra mais qualificada.

E, portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, eu 
cumprimento meus pares e…

(Interrupção no som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – (Fora do microfone: …espero que, na Câmara dos 
Deputados), eu já concluo, o projeto tenha uma trami-
tação célere e rápida como foi aqui no Senado Federal.

E, por fim, Presidente Mário Couto, eu peço a V. 
Exª licença e um minutinho, se possível, apenas para 
fazer um registro. Um registro muito triste para o meu 
Estado e para a minha cidade de Manaus. 

Ontem eu estava em Manaus por razões de com-
promissos políticos assumidos e acompanhei de perto 
um dos maiores incêndios ocorridos nos últimos anos. 
Um incêndio que atingiu uma comunidade de um bairro 
muito central da cidade de Manaus, o Bairro São Jorge, 
um bairro vizinho ao bairro em que moro, e a comuni-
dade chamada de Artur Bernardes, uma comunidade 
muito carente, muito pobre, por onde já está previsto 
passar um Prosamim, que é um projeto de saneamen-
to dos igarapés de Manaus. O fogo atingiu aproxima-
damente 540, quase 550 famílias, e muitas delas…

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – …perderam todos os seus pertences.

Mas registro, também, que o socorro do Corpo 
de Bombeiros chegou a tempo para evitar qualquer ví-
tima fatal, e o apoio do Governo do Estado, através do 
Governador Omar foi – e tem sido – fundamental para 
que essas famílias possam enfrentar esse problema 
muito difícil de uma forma pelo menos sabendo que 
terão lugar para morar, não ficarão ao relento.

E, posterior a isso, Sr. Presidente, mais uma vez, 
a cidade de Manaus viveu um apagão de quase 4 ho-
ras durante a tarde inteira. A cidade inteira ficou sem 
luz. Não é possível mais convivermos com isso, Sr. 
Presidente. Precisamos dar um ponto final a este pro-
blema, porque uma cidade de 2 milhões de habitantes, 
que tem um parque industrial que abriga mais de 600 
empresas, não pode viver à mercê desses apagões, 
que estão cada vez mais frequentes.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Pela ordem de inscrição, convido para fazer 
uso da tribuna o Senador Humberto Costa. 

V. Exª, pelo Regimento da Casa, tem 10 minutos, 
mais a tolerância deste Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes 
do Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, ve-
nho hoje a esta tribuna para enaltecer uma importante 
iniciativa do Ministério da Saúde de distinguir, por meio 
de repasse de recursos, a qualidade do atendimento 
aos cidadãos e cidadãs na atenção básica à saúde.

Pela primeira vez, o Ministério vai premiar, com a 
liberação de R$75 milhões, o alto padrão de qualidade 
das equipes de atenção básica, as chamadas equipes 
de saúde da família, da qual fazem parte os servidores 
públicos que, de forma dedicada, abnegada até, traba-
lham próximos dos brasileiros e brasileiras que depen-
dem da sua atuação profissional para terem uma vida 
com saúde.

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ é, gosta-
ria de destacar, uma louvável iniciativa do Governo 
Federal, que busca estabelecer um padrão digno de 
atendimento à população brasileira.

Essa ação governamental está perfeitamente em 
sintonia com preceito contido na Constituição Fede-
ral, que traz, de forma explícita, o direito fundamental 
do cidadão à saúde. E, por meio do Sistema Único de 
Saúde – SUS, que tanto defendo na minha atuação 
parlamentar, o Governo Federal busca praticar um aten-
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dimento público, universal, gratuito e de qualidade, na 
forma como faz jus e como espera o povo brasileiro.

O objetivo do Ministério da Saúde, com o PMAQ, 
é induzir, nos Municípios, a adoção de processos que 
ampliem a oferta de serviços, que assegurem maior 
acesso e qualidade aos usuários, de acordo com as 
necessidades concretas dos cidadãos.

Dessa maneira, é possível o estabelecimento de 
um padrão de qualidade que viabiliza comparações 
nacional, regional e localmente.

Assim, consegue-se maior transparência e efetivi-
dade nas ações governamentais direcionadas à atenção 
básica em saúde em todo o Brasil. Uma ação que é fun-
damental, todos hão de concordar, para dar bases sóli-
das ao desenvolvimento social e econômico deste País.

A participação no PMAQ, Srs. Senadores e Srªs 
Senadoras, pressupõe a adesão voluntária dos gesto-
res municipais, que então firmam contrato com o Mi-
nistério da Saúde, num processo que envolve inclusive 
o controle social.

Nesta oportunidade, pela primeira vez, o Minis-
tério colheu a avaliação de quase 56 mil usuários dos 
serviços de atenção básica à saúde. Esses cidadãos 
opinaram sobre o atendimento prestado pelas equipes 
de atenção básica à saúde.

As equipes bem avaliadas, de acordo com indica-
dores previamente acertados, podem receber até R$11 
mil mensais em repasses de recursos. Entre os tópicos 
para comparação e distinção dos melhores prestado-
res do serviço, estão o atendimento pré-natal, o acom-
panhamento de doentes crônicos, o tempo de espera 
por consulta e a adequada atenção à saúde do idoso.

É fácil perceber, Senadores e Senadoras, que o 
programa tem estratégia de atuação que busca identi-
ficar fragilidades a fim de enfrentar exatamente as ra-
zões das eventuais frustrações do cidadão em relação 
ao serviço de saúde pública. Assim, o passo seguinte é 
promover movimentos de mudança da gestão, do cuida-
do e da gestão do cuidado, que produzirão a melhoria 
do acesso e da qualidade da atenção básica. Esta fase 
é organizada em quatro dimensões: autoavaliação; mo-
nitoramento; educação permanente e apoio institucional.

Em seguida, dá-se uma avaliação externa, quando 
se procede a um conjunto de ações que averigua as 
condições de acesso e de qualidade da totalidade de 
Municípios e equipes da atenção básica participantes 
do Programa. E, finalmente, na quarta fase, se consti-
tui a pactuação das equipes e dos Municípios, com o 
incremento de novos padrões e indicadores de quali-
dade e o estímulo à institucionalização de um processo 
cíclico e sistemático.

Hoje, o Governo Federal destina de R$7,1 mil a 
R$10,6 mil, mensalmente, às equipes de atenção bási-

ca. Critérios socioeconômicos e demográficos definem 
o valor específico por equipe, que são compostas por 
médico, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde. Há também equipes 
que oferecem assistência odontológica e são forma-
das por dentistas, auxiliar de consultório dentário ou 
técnico em saúde bucal.

Os resultados de agora do PMAQ correspondem 
à última fase de avaliação do programa. Será feito o re-
passe dos recursos e o recredenciamento automático 
das equipes, com a adoção de novos padrões e indica-
dores de qualidade para 2013. Assim, fica assegurado 
um alto nível de atendimento, por meio de um conjunto 
de estratégias de qualificação, acompanhamento e ava-
liação sistemáticas do trabalho das equipes de saúde.

Oportunamente, quero saudar as 956 equipes 
multidisciplinares de profissionais da saúde de 130 
Municípios pernambucanos que, estou certo, trabalha-
ram arduamente para melhorar a qualidade do atendi-
mento que prestam à população. Importante também 
destacar o papel dos gestores municipais, agentes 
fundamentais nesse processo.

Por conta desse inegável empenho, o Governo 
Federal fará a destinação de mais R$5,7 milhões de 
recursos, um incentivo que, sem dúvida, resultará em 
mais bem-estar para os moradores dessas cidades.

Quero aqui também parabenizar o Ministro Ale-
xandre Padilha por essa importante iniciativa de qua-
lificação dos serviços que são prestados na área de 
atenção básica, que todos nós sabemos são funda-
mentais, uma vez que é na área da atenção básica que 
algo em torno de 80% a 85% dos problemas de saúde 
de uma comunidade podem ser resolvidos.

Estímulos como esse podem fazer com que, de 
fato, nós possamos atingir esse nível de resolutividade 
e, ao mesmo tempo, diminuir os gargalos existentes 
no atendimento na área de urgência e emergência, no 
atendimento especializado, e, assim, melhorar, sem 
dúvida, a percepção que a população tem do Sistema 
Único de Saúde, passo fundamental para a conquis-
ta da sua legitimidade junto à população brasileira e 
também para a sensibilização não somente do Gover-
no Federal, mas do Parlamento, para que, muito em 
breve, possamos ter um debate aprofundado sobre 
a necessidade de obtenção de mais recursos para o 
funcionamento do SUS no nosso País.

Quero agradecer a tolerância de V. Exª, Sr. Presi-
dente, e dizer que o Ministério da Saúde está de para-
béns com essa iniciativa, bem como todas as equipes 
que foram contempladas com esses recursos, resul-
tado de uma avaliação positiva do trabalho árduo dos 
seus integrantes.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Para uma comunicação inadiável, o Senador 
Paulo Davim.

V. Exª dispõe de 5 minutos. 
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há pouco 
mais de um ano, eu ocupava esta tribuna para exaltar 
a importância histórica de um dos colégios mais tra-
dicionais do meu Estado, o Colégio Atheneu, que foi 
fundado em fevereiro de 1834, antes mesmo do Colégio 
Pedro II, no Rio de Janeiro; portanto, três anos antes.

Naquela ocasião, lembrei aos colegas Senadores 
que o Colégio Atheneu Norte-Rio-Grandense abrigou, 
nos seus quase 180 anos, grande parte da elite cultural 
e política do Rio Grande do Norte, tendo sido berço do 
conhecimento para grandes nomes, como o do folclo-
rista Luís da Câmara Cascudo, que, posteriormente, 
veio a ser também professor da instituição, e o do ex-
-Presidente Café Filho.

Mas não é apenas histórico o motivo primordial 
para eu retornar ao tema nesta tribuna. Em setembro 
de 2011, eu já falava da necessidade premente de o 
Colégio Atheneu passar por uma reforma em suas es-
truturas. Entretanto, até o momento, nada foi feito, e a 
situação estrutural no Atheneu Norte-Rio-Grandense 
está piorando cada vez mais, a ponto de um grupo de 
ex-alunos, sejam eles notáveis ou anônimos, terem se 
reunido em defesa daquele patrimônio histórico, cul-
tural e social e criaram a Associação dos Ex-Alunos 
do Atheneu Norte-Rio-Grandense. Eles já fizeram até 
mesmo um abraço simbólico ao Colégio na semana 
passada, além de convocarem e de participarem de 
reuniões com a Secretaria Estadual de Educação.

Os noticiários locais têm levado à população o 
estado deplorável da estrutura física do colégio – há 
pelo menos dois anos, os cupins já estão devorando os 
velhos arquivos do tradicional Colégio, pondo em risco a 
preservação de documentos históricos que atestam os 
fatos ocorridos entre aquelas paredes. Ssem falar nos 
problemas de infiltração, encanamento e eletricidade. 

Os alunos, diretores e professores atuais também 
estão lutando para que ocorram mudanças no projeto 
pedagógico da escola, que padece com o ensino precá-
rio, falta de professores, salários defasados, entre outras 
mazelas bem próprias do ensino público no Estado do 
Rio Grande do Norte e do Brasil. Os baixos índices de 
aprovação no vestibular, por exemplo, é uma das pre-
ocupações do corpo discente. Muitas vezes sequer se 
consegue ver o conteúdo programático intergralmente, 
problema que tem ocasionado um outro: a evasão escolar.

Faço minhas as palavras dos alunos e ex-alunos 
do Atheneu: essa agonia tem de acabar, e o “Atheneu 
não pode esperar”.

De maneira que não me resta outra alternativa 
a não ser fazer um apelo à Governadora de Estado 
Rosalba Ciarlini e à Secretaria Estadual de Educação, 
para que olhem para as deficiências do Atheneu não 
só com um olhar sensível, que eu sei que existe, mas 
que vão além disso: que ergam o olhar para medidas 
mais firmes, com muito cimento e concreto, e com o 
devido respeito histórico e social que aquele colégio 
exige, bem como com respeito ao direito ao ensino 
público de qualidade para os alunos.

O fato, que comove todo o corpo discente e docente 
da instituição, transcende aos limites daquele colégio, 
daquela instituição. Comove a todos nós natalenses e 
norte-rio-grandenses, até porque o Atheneu Norte-Rio-
-Grandense é uma estrutura, uma... (Fora do microfone: 
... instituição histórica – para concluir, Sr. Presidente.)

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ... uma 
instituição histórica, um marco no ensino público do 
Estado do Rio Grande do Norte, que ensinou a muitos 
filhos ilustres como há pouco falei – o ex-Presidente 
Café Filho, o folclorista Luís da Câmara Cascudo e a 
grande maioria dos políticos contemporâneos foram 
alunos daquela instituição.

Portanto, precisamos urgentemente resgatar essa 
instituição, em respeito à sua contribuição para a história 
do Rio Grande do Norte e para a história do seu povo.

Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Voltamos à lista de oradores. 
Senador Lindbergh Farias. (Pausa.) 
Ausente.
Senador Wellington Dias. (Pausa.) 
Ausente.
Senador Pedro Taques. (Pausa.) 
Ausente.
Senador Luiz Henrique. (Pausa.) 
Ausente.
Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Presente. 
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – V. Exª tem a palavra, 10 minutos regimentais, 
Senador. 

Antes de V. Exª começar o seu pronunciamento, 
pediria o obséquio de V. Exª para registrar, com muita 
honra, carinho e consideração, a presença da nossa 
Prefeita eleita da cidade do Pará, do oeste do Pará, 
da cidade de Itaituba, a “cidade do ouro”.
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Que V. Exª se sinta como se estivesse em casa. 
Para nós é uma honra, no momento em que um pa-
raense preside esta sessão V. Exª faz a visita, exata-
mente com o Deputado Federal Paxiúba, faz a visita 
às dependências da nossa Casa. 

Seja feliz! Eu desejo sucesso para V. Exª.
Muito obrigado por estar aqui.
Com a palavra o Senador Ivo Cassol, por 10 

minutos.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a dei-
xa do nosso amigo Presidente, Senador Mário Couto, 
do Estado do Pará, que parabeniza pela presença e 
pela vitoria da Prefeita de Itaituba. E também é uma 
alegria cumprimentar os prefeitos que estão fazendo 
coro aqui em Brasília. 

Hoje, esteve presente em meu gabinete o Prefeito 
de Cabixi, no cone sul do Estado de Rondônia, onde o 
Prefeito disputou as eleições sozinho. Foi difícil para ele, 
mas teve a maioria absoluta dos votos, Israel Moreira.

Também esteve presente o Prefeito empossado 
esta semana, Prefeito Cornelio, do Município de São 
Miguel do Guaporé, o Prefeito eleito, Zenildo, e o Pre-
feito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires.

Lá, a Bancada Federal esteve reunida com os 
Deputados Federais e Senadores, em que trabalha-
mos e deliberamos uma emenda de bancada para a 
cidade de Ji-Paraná, uma emenda de bancada para 
a cidade de Porto Velho, uma para o Instituto Federal 
das Escolas Técnicas do Estado de Rondônia, e outra 
para construir estrutura do nosso Exército dentro da 
cidade de Ji-Paraná.

Além do Prefeito Jesualdo Pires, grande Deputa-
do Estadual, que, como prefeito, tem uma expectativa, 
estiveram também presentes em meu gabinete o Pre-
feito João Testa, da cidade de Itapuã, o jovem prefeito 
que ganhou as últimas eleições de Pimenteiras, João 
Miranda, acompanhado de vereadores de Ji-Paraná.

E é uma alegria também ter em meu gabinete 
o Pastor Floriano, da Igreja Assembleia de Deus Ma-
dureira, que foi por 10 anos Presidente. Também é o 
presidente de honra das Igrejas Assembleia de Deus 
Madureira do Estado de Rondônia, uma grande lideran-
ça do Município de Ji-Paraná, do Estado de Rondônia.

Porém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o que me traz aqui hoje é uma preocupação. Nós as-
sistimos, no último final de semana, à bandalheira de 
alguns indicados dentro de órgão público mamando 
às custas do dinheiro público.

Não é diferente do que a gente está assistindo 
hoje dentro da Anvisa. Tanto é verdade que fiz um 
requerimento convocando o Sr. Luiz Cláudio Meirel-

les, gerente-geral de Toxicologia, para prestar escla-
recimento a respeito das providências tomadas pela 
Anvisa com relação à concessão e cancelamento de 
registros e também uma audiência pública do Sr. Dir-
ceu Brás Aparecido Barbano, Diretor-Presidente da 
Agência Nacional.

Fiz também um requerimento de informação, re-
querendo ao Diretor– Presidente da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) informações completas 
relativas a registros de medicamentos e agrotóxicos 
concedidos e os cancelados nos anos de 2011. A jus-
tificativa, Sr. Presidente, é muito clara. 

É muito importante que se tenham informações 
precisas com relação ao tempo de espera de empre-
sas para obterem seus registros de produtos. A Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem sido 
alvo de várias críticas, tanto da imprensa, quanto da 
maioria das empresas de médio e pequeno porte em 
nosso País.

Recentemente, tornou-se público o cancelamento 
de alguns registros de agrotóxicos sem o cuidado do 
agente público em aplicar o chamado “devido proces-
so legal”, ou seja, as empresas não tiveram sequer a 
oportunidade de ampla defesa e muito menos do con-
traditório, o que caracteriza o referido ato como uma 
demonstração de total ação arbitrária. E não poderia 
deixar de dizer que a transparência dos atos públicos 
deve assegurar a imparcialidade no processo decisó-
rio, bem como resguardar o princípio da moralidade 
e legalidade.

Vale ressaltar que o cancelamento, principalmente 
de produtos ligados ao agronegócio, terá um impacto 
econômico às empresas com importação, logística, 
estrutura de recursos humanos e na distribuição dos 
produtos, bem como trará queda de produtividade na 
agricultura brasileira, principalmente nas culturas de 
soja e cana-de-açúcar.

Com relação a medicamentos veiculou-se na 
imprensa nacional que a expectativa de crescimento 
no setor de medicamentos para o ano de 2012 era de 
30% e, na verdade, tivemos um crescimento de 16%.

Em razão das quedas, o encaminhamento dos 
registros dos medicamentos, bem como os cancela-
mentos, pode ser instrumento fundamental de avalia-
ção dessa queda de produção. 

Precisamemente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, é inaceitável. E aqui eu tenho em minhas 
mãos... Depois eu fiz o requerimento de informação, 
requerimento de convocação do Diretor-Presidente da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Sr. 
Dirceu Brás Aparecido Barbano, e também do Gerente-
-Geral de Toxicologia, do GGTOX/Anvisa para prestar 
esclarecimento.
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A exemplo disso, várias empresas já me man-
daram e-mails. E um deles está aqui na minha mão. 

O princípio ativo desse produto é genérico. É 
comercializado há mais de 15 anos no Brasil. Em se-
tembro de 2012, a Anvisa determinou a suspensão 
do informe de avaliação de toxologia do produto sem 
maiores explicações, atendendo a essa determinação. 
A empresa suspendeu a produção e a comercializa-
çao dos produtos. 

Isso quer dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, que, infelizmente, da maneira que a Anvisa 
está trabalhando, está beneficiando alguma empresa 
multinacional ou está beneficiando uma única empresa 
nacional. E os trouxas brasileiros é que pagam a con-
ta, os trouxas brasileiros que produzem o feijão, que 
produzem o arroz, que produzem a soja, que produ-
zem o milho, que estão produzindo o nosso alimento. 
Infelizmente, por falta de responsabilidade, por falta de 
um critério justo, não temos que deixar só um produto 
de mercado. Temos, sim, Sr. Presidente, que deixar a 
oportunidade da livre escolha e do livre comércio – é 
a oferta e a procura, é o menor preço –, e não com a 
caneta na mão um simples Presidente, ou um simples 
diretor, mesmo que seja da Anvisa. 

Eu me recordo que aqui, no passado, do tanto 
que foi falado da Anvisa, do ex-Diretor Nacional e, hoje, 
Governador do Distrito Federal, Deputado Federal, os 
comentários e o que a imprensa publicou. Será que 
vai se repetir mais uma vez? Será que é a isso que 
temos que assistir? Será que é dessa maneira que os 
nossos agricultores, os nossos produtores, os nossos 
sojicultores, os nossos produtores de açúcar... Se é 
agrotóxico, tem que pagar mais caro? Tem que ficar 
na mão de um só? Por que não pode ficar na mão de 
meia dúzia? Por que não pode haver concorrência? 
O que há por trás desse pano? O que está escondi-
do atrás desse guarda-roupa? O que está escondido 
atrás dessa parede? É por isso que o meu requeri-
mento de convocação, o meu requerimento solicitan-
do informações, é para que eles possam explicar os 
cancelamentos de produtos que já vêm há 10 anos, 
12 anos, comercializando no mercado, sem justificativa 
nenhuma, sem critério nenhum. 

As empresas estão cumprindo com o seu papel, 
estão cumprindo todo o trâmite do dia a dia que exige 
a Anvisa. Mas, ao mesmo tempo, vemos, com tristeza, 
o direcionamento, Senadora Ana Amélia, lá – V. Exª 
que é do Rio Grande do Sul, um Estado rico e produtor 
de arroz –, ficar na mão de meia dúzia a produção de 
agrotóxico? Temos que ter concorrência, temos que ter 
disputa, temos que ter disputa de mercado, disputa de 
menor preço, e não com a caneta, deixando um só ou 

somente dois, no mercado, para comercializar esse 
produto de que todos os produtores do Brasil precisam. 

É por isso que faço aqui, em plenário, essa de-
núncia que dei entrada, na semana passada, do re-
querimento, tanto para a convocação, quanto para a 
informação, para que possamos tomar providência. E 
demais empresas do Brasil que estão me assistindo 
e que queiram mandar para o Senador Ivo Cassol, 
passar um e-mail essas mesmas situações vividas na 
pele por esses comerciantes, passem para esta Casa. 
Esta Casa tem a obrigação e o dever, Sr. Presidente, 
de passar a limpo. E o senhor, Sr. Presidente, é um 
guerreiro. O senhor está aqui constantemente denun-
ciando. Nós não podemos admitir que pessoas que se 
utilizem do cargo se locupletem, levem vantagem como 
assistimos no último final de semana.

Está certa a Presidente Dilma.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Meta a 
caneta! Coloque para fora! Ontem, assisti aqui ao Se-
nador Requião, também denunciando um dos diretores 
de uma das agências. E ele foi derrotado aqui nesta 
Casa, onde nós conseguimos evitar a sua nomeação. 
E hoje aparecem as falcatruas!

É por isso que nós temos de passar a limpo. Pa-
rabéns à Presidente Dilma. É importante a Presidente 
tomar imediatamente conhecimento dessas situações 
para que possamos dar condições para os nossos 
agricultores produzirem muito mais com menor custo, 
melhor qualidade e maior produtividade.

Que Deus abençoe todo mundo!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Não há oradores inscritos para uma comuni-
cação inadiável nem para falar como Líder. Vamos, 
então, seguir a lista de oradores. 

Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.) 
O Senador Flexa Ribeiro está ausente.
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
Também está ausente.
Senador Casildo. (Pausa.) 
S. Exª está presente e usa o tempo regimental 

de 10 minutos.
Com a palavra V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente e caros colegas, dengue, 
saneamento básico e Pacto Federativo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro 
da Saúde divulgou ontem um número que merece a 
atenção de todos: 77 Municípios brasileiros estão em 
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situação de risco para a dengue, abrangendo uma po-
pulação de 5,7 milhões de pessoas.

Outras 375 cidades encontram-se em situação 
de alerta.

Os dados são do Levantamento de Índice Rápido 
de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), pesquisa que 
traça um panorama para identificar onde estão concen-
trados os focos de reprodução do mosquito transmissor 
da dengue, realizado em 1.239 Municípios brasileiros.

Apesar da contínua redução na ocorrência de 
casos de dengue no País, a situação ainda demanda 
cuidados. Em 2011, foram 8.630 casos confirmados 
da doença, que se refletiram em 374 óbitos.

Para dar fim definitivo à dengue, é necessária 
uma união de elementos. Entre eles está a conscien-
tização acerca das formas de evitar a proliferação do 
mosquito, com a eliminação dos depósitos de água 
parada, seja ela limpa ou suja.

Justamente aí reside a segunda e essencial pro-
vidência: a expansão e consolidação do saneamento 
básico no Brasil, ainda muito aquém do desejado.

É aí que me detenho mais. O saneamento básico 
no Brasil é um dos grandes casos a serem enfrenta-
dos, Sr. Presidente, nobres colegas. Aí é onde reside o 
grande problema. Até parece que a coisa não é assim. 
E eu sei que não estimula os administradores, porque 
saneamento é uma obra que não aparece. Gasta-se, 
realiza-se, mas isso não é visível aos olhos da popu-
lação, da comunidade. E essa cultura, nós precisamos 
fazer com que seja alterada para enfrentarmos o mal 
pela raiz.

Por isso a expansão e consolidação do sanea-
mento básico no Brasil ainda é muito aquém do dese-
jado. De acordo com levantamento do Ministério das 
Cidades, tendo como base o ano de 2010, cerca de 
80% da população brasileira estava atendida por rede 
de água e apenas 46% contavam com rede de esgoto.

Em algumas regiões, a situação é ainda mais 
preocupante. No Norte, por exemplo, 57,5% da popu-
lação tem rede de água e apenas 8,1% dispõem de 
rede de esgoto.

Em janeiro, tomam posse os novos prefeitos de 
mais de 5 mil Municípios do País e cabe a eles, em 
cooperação com governos estaduais e federal, inves-
tir de forma intensa na ampliação da infraestrutura de 
saneamento básico de suas cidades. A velha máxima 
de que “obra enterrada não ganha voto” deve ser, de 
uma vez por todas, sepultada.

A melhora nos serviços de coleta de lixo, igual-
mente, deve ser uma meta dos novos administradores 
nesse esforço de erradicação da dengue.

O investimento em infraestrutura de saneamento 
e coleta de lixo estende-se não somente à questão de 

saúde, produzindo reflexos igualmente positivos para 
o meio ambiente, para o desenvolvimento urbano sus-
tentável e, inclusive, para a economia.

O Governo Federal disponibiliza alguns progra-
mas para ampliação da rede de saneamento básico. 
Instituições financeiras públicas também oferecem li-
nhas de crédito com custos facilitados para tais inves-
timentos. Contudo, via de regra, os administradores 
públicos, municipais e estaduais, deparam-se com um 
grave e inarredável obstáculo: a falta de recursos e o 
esgotamento de sua capacidade de investimento, por 
inanição na arrecadação de tributos.

Chegamos, inevitavelmente, ao debate acerca do 
pacto federativo, que hoje deixa Estados e Municípios 
exauridos, concentrando a maior parcela da arrecada-
ção nas mãos da União.

Com seus compromissos orçamentários cada vez 
mais pesados, além de limitados pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, os administradores ficam num perma-
nente fio de navalha, sem margem para investimento. 
Notem que a culpa não é da Lei de Responsabilida-
de, mecanismo extremamente importante de controle 
de gastos públicos. O problema está na concentração 
arrecadatória federal.

Some-se a isso a dívida dos Estados com a União 
e a desoneração fiscal promovida pelo Governo, que 
causa impacto negativo nos caixas estaduais e muni-
cipais através dos repasses de fundos constitucionais, 
entre outros pontos importantes, e temos um quadro 
assustador da relação entre entes federados.

A discussão acerca da divisão dos royalties do 
petróleo, que aguarda sanção da Presidente, insere-se 
nesse contexto. Estão em pauta recursos que podem 
mudar a face do País nos próximos anos, com o condão 
de contribuir decisivamente para o restabelecimento 
do equilíbrio de nossa Federação.

Trago isso à reflexão, Sr. Presidente, nobres co-
legas, em função do tema, porque ele está presente 
e a questão do saneamento, queiramos ou não, é um 
problema que precisamos enfrentar. Embora sejam 
obras que não aparecem, que não sejam visíveis pela 
população, como disse no início, elas são fundamen-
tais, porque dizem bem de perto não só à questão do 
meio ambiente e à questão econômica, como, prin-
cipalmente, à questão da saúde, pois economiza-se 
mais a saúde.

Para enfrentarmos isso... E nós vamos ter agora, 
no dia 1º de janeiro, em todos os Municípios do Brasil, 
a renovação de seus administradores. Sem dúvida al-
guma, enfrentar isso não é fácil. Os administradores 
vão encarar esse problema e se debater, logo em se-
guida, com a falta de dotação, com a falta de recursos. 
Como é que vamos nos deparar com essas questões? 
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Não só os Municípios, mas também os próprios Es-
tados sentem-se limitados a isso. Como a arrecada-
ção nacional fica com mais de 65%, nós precisamos 
promover essa descentralização dos recursos, essa 
reforma, esse novo pacto federativo, para que os Es-
tados e os Municípios tenham condições de melhor 
enfrentar questões como o saneamento básico, que 
é essencial. Acho que é isso que nós precisamos en-
frentar com muita firmeza.

Entre os mecanismos da descentralização, um 
deles agora é a questão dos royalties.

Os royalties estão aí, nós votamos, o Congresso 
Nacional votou a proposta, preservando os Estados 
produtores para que se mantenham como estão, para 
que não tenham prejuízos, mas que os resultados que 
vierem a mais, principalmente do pré-sal, sejam divi-
didos com o Brasil, com os Estados e os Municípios 
do País inteiro, porque, para haver resultado, tem que 
haver consumidores, e os Estados e os Municípios 
brasileiros são consumidores do petróleo. Sem eles 
não há consumo. Se não houver consumo, não haverá 
royalties nem para os Estados produtores. Eles ficarão 
na mão também. E como há comunhão de todos os 
brasileiros, dos cinco mil e poucos Municípios e dos 
Estados, por que não ter pelo menos uma pequena 
parcela desse resultado? Isso vai ajudar a enfrentar 
também o saneamento básico nos Municípios do País.

Trago essa preocupação porque é uma questão 
fundamental com a qual nós vamos nos deparar.

Eu sei que o Rio está fazendo um movimento, 
assim como o Espírito Santo. O Rio, ainda anteontem, 
fez uma caminhada, uma passeata, reuniu cantores 
nacionais, artistas, reuniu lá 100 mil pessoas para dizer 
à Presidente da República: “Vete! Vete a questão dos 
royalties, Presidente!” E nós vamos dizer o seguinte: 
“Presidente, ouça o Congresso Nacional!” A decisão 
da maioria esmagadora do Congresso Nacional foi 
para que haja participação, em comunhão nacional, 
nas regras dos royalties do petróleo. E deixe, se hou-
ver dúvida...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– ...que o Supremo decida isso. Se houver dúvidas em 
matéria constitucional, deixe para o Supremo pensar. 
Se há dúvidas, porque dizem os Estados produtores 
que é questão contratual, então deixe o Judiciário di-
rimir as dúvidas, mas a Presidente da República não 
deve se meter nessa questão para ir contra o Congres-
so Nacional numa decisão dessas. É o apelo que nós 
fazemos para que os Municípios brasileiros possam 
enfrentar essa questão do saneamento com mais al-
tivez, com mais condições.

Essas são as ponderações que faço, Sr. Presi-
dente e nobres colegas, na tarde de hoje.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Comunicação.
A Presidência designa para integrar a representa-

ção brasileira no Parlamento do Mercosul o Deputado 
Wellington Fagundes, como suplente, em substituição 
ao Deputado Giacobo, nos termos do Ofício nº 551, 
de 2012, do Líder do Bloco Parlamentar PR-PTdoB-
-PRP-PHS-PTC-PSL, da Câmara dos Deputados, e 
do Ato da Presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, Ato nº 53.

Of. nº 551/2012 – Bloco

Brasília, 13 de novembro de 2012

Assunto: Representação Brasileira no Parlamento 
do Mercosul

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indicar o Deputado Wellington Fagundes 
(PR/MT) como membro Suplente para a Representa-
ção Brasileira no Parlamento do Mercosul – CPCMS.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração.

Respeitosamente,

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Não há nenhum orador inscrito como comu-
nicação inadiável.

Não há nenhum orador inscrito com horário de 
Liderança.

Passamos, então, à ordem de inscrição.
Pela ordem, Senadora Ana Amélia. Regimental-

mente dispõe do tempo de 10 minutos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador Mário Couto, Srªs 
e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Se-
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nado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta 
Casa, primeiro eu queria registrar que tive a honra de 
representar o Senado Federal na reunião ONU Mulhe-
res, que se encerrou ontem, ao meio dia, na cidade do 
Panamá, com a presença do Deputado João Ananias, 
do PCdoB do Ceará, médico especialista nessa área. 

Lá ouvi da representante das Nações Unidas, re-
presentando o Secretário-Geral, Ban Ki-moon, que o 
Brasil está fazendo um grande esforço na área da pro-
teção às mulheres, seja no combate à violência, seja na 
assistência à saúde e em outras matérias de interesse 
da questão de gênero, inclusive na questão política do 
aumento da participação feminina nos Parlamentos e 
nas áreas de decisão. Espero que um dia cheguemos 
à semelhança do México, em que quase metade do 
Parlamento é ocupado por mulheres. Sei que V. Exª 
também concorda com o aumento da participação das 
mulheres. Portanto, eu queria fazer esse registro, que 
é confortante para o Brasil, sobretudo, registrando a 
presença também do Deputado João Ananias. 

Do ponto de vista externo, Presidente Mário Cou-
to, está-se realizando, em Buenos Aires, a 18ª Confe- 18ª Confe-
rência Anual da União Industrial Argentina, que será 
encerrada hoje, reunindo as Presidentes Dilma Rousseff 
e Cristina Kirchner. Penso que seja uma oportunidade 
ímpar para definições claras e correções urgentes no 
fluxo de comércio entre os dois países.

A reunião entre empresários dos dois lados com 
representantes da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e autoridades governamentais – entre elas 
o Ministro das Relações Exteriores, António Patriota 
– precisa focar o fortalecimento do Cone Sul, espe-
cialmente do Mercosul, em ajustes que possibilitem 
o desenvolvimento económico dos dois países, além 
de ganhos comerciais conjuntos para toda a região.

A rápida visita da Presidente Dilma Rousseff à 
Argentina, programada para hoje, precisa gerar resul-
tados e avanços significativos, especialmente contra 
o protecionismo argentino. Juntos, Argentina e Brasil 
representam a quinta maior economia do Planeta. Na 
América do Sul, representam 70% do Produto Interno 
Bruto, o PIB.

Hoje, o jornal Valor Económico traz, inclusive, 
uma avaliação do Ministro do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, sobre os 
rumos do comércio entre os dois países. Na avaliação 
do Ministro, que também esteve na Argentina, os dois 
países podem ser, nos próximos anos, o terceiro maior 
mercado do mundo. E a China deve continuar ocupan-
do a posição de segunda maior economia do Planeta.

Portanto, as nacionalizações no país vizinho, 
a inconsistência de dados econômicos argentinos, 
especialmente sobre o comportamento da inflação 

interna, o aumento das restrições para transações fi-
nanceiras internas e o câmbio regulado na Argentina 
não podem se tornar barreiras intransponíveis. Aliás, 
essa política restritiva ao câmbio está fazendo renas-
cer e ressuscitar com toda a força o famoso câmbio 
paralelo naquele país. 

O Brasil precisa contornar as dificuldades com 
a Argentina e retomar o comércio, melhorando o rela-
cionamento político no âmbito do Mercosul. 

A eventual moratória do governo argentino tam-
bém preocupa vários setores. O ex-Ministro da Eco-
nomia Marcílio Marques Moreira, em informação publi-
cada pelo Jornal Zero Hora, disse que as exportações 
brasileiras, principalmente de bens industrializados, 
podem ser duramente afetadas se a Presidente ar-
gentina Cristina Kirchner não honrar os compromissos 
internacionais que vencem nos próximos meses, tota-
lizando US$1,3 bilhão. Os compromissos internacio-
nais, na minha avaliação, devem ser cumpridos dentro 
e fora do Mercosul.

Por fazer fronteira com a Argentina, o Rio Grande 
do Sul, meu Estado, sente de forma bem imediata e 
direta as alterações no campo comercial. Grande parte 
dos negócios fechados com o vizinho país passa pelas 
rodovias gaúchas com destino ao mercado argentino. 
Como todos sabem, temos duas pontes que interligam 
Uruguaiana com Paso de Los Libres e São Borja com 
São Tomé, ambas na fronteira dos dois países.

Os prejuízos variam desde a redução do fluxo de 
comércio entre Brasil e Argentina até problemas regu-
latórios e normativos no âmbito do Mercosul.

A Associação Brasileira de Transportadores Inter-
nacionais – ABTI, presidida por José Carlos Becker, que 
representa 700 empresas, das quais 300 são no meu 
Estado, calcula que o setor de frete especializado em 
transporte para a Argentina acumulou indevidamente, 
entre 2003 e 2007, US$12 milhões em multas, ou seja, 
US$2 mil por carga, devido a inconsistências jurídicas 
nas regras do transporte internacional bilateral. O go-
verno argentino alega que as multas foram aplicadas 
às empresas brasileiras porque as transportadoras 
que saem do Brasil para circular na Argentina não es-
tão com o certificado de inspeção técnica veicular. É 
muita vontade de fazer a aplicação de uma multa sem 
base jurídica! 

As empresas brasileiras contestam e afirmam que 
tratativas anteriores com as autoridades do país vizinho 
permitiam que o certificado de inspeção fosse emitido 
em território argentino, para autorizar esse trânsito. 

Mesmo considerando injusta e inconsistente a 
aplicação das multas, as empresas brasileiras con-
cordam em pagar US$200 por carga transportada. 
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Ainda assim, não há sinalização de acerto do governo 
argentino sobre essa matéria.

Para quitar os US$12 milhões em multas indevi-
das, as empresas transportadoras precisariam contra-
tar 4,8 mil novos serviços entre São Paulo e Buenos 
Aires, considerando uma média de US$2,5 dólares por 
percurso. São custos não previstos, Srªs e Srs. Sena-
dores, que impactam diretamente no setor de trans-
porte internacional, aumentando os gastos do setor 
no Brasil e influenciando negativamente na geração 
de emprego e renda dessa atividade.

Parte da dimensão dos prejuízos foi mostrada 
nesta terça-feira pelo Jornal Folha de S.Paulo. A publi-
cação reforça que as barreiras comerciais impostas pelo 
governo de Cristina Kirchner ao Brasil inverteram as 
posições em relação aos dois países. No mês passado, 
os argentinos registraram, peia primeira vez, superávit 
comercial com o Brasil. Ou seja, pela primeira vez, a 
Argentina vendeu mais do que importou do Brasil, o 
que é inédito, quando os vizinhos também impuseram 
perigosas e graves barreiras às importações para pro-
teger a indústria argentina.

Dados oficiais mostram que o Brasil teve um 
déficit – ou seja, comprou mais do que importou – de 
US$42 milhões no comércio com a Argentina, no mês 
de outubro, com forte queda das nossas exportações. 
No caso do meu Estado, as perdas atingem setores 
importantes e também estratégicos, como o de calça-
dos, móveis, máquinas agrícolas e autopeças.

Desde fevereiro, a Argentina adota um sistema de 
licenças não automáticas para as importações. Cada 
compra deve ser submetida ao governo argentino, que 
tem o poder de vetar essas operações.

Por causa dessa medida protecionista, as ex-
portações brasileiras para a Argentina caíram 20%, 
de janeiro a outubro, enquanto as importações de 
produtos argentinos recuaram 5%. Por enquanto, o 
saldo brasileiro no ano ainda é positivo. Atualmente, 
está em US$1,8 bilhão. Mas o número é bem menor 
do que o de 2011, quando o saldo positivo brasileiro 
foi de quase US$6 bilhões.

No acumulado do ano até outubro, as exportações 
gaúchas retraíram 9,6%, totalizando US$15,1 bilhões 
em comparação com o mesmo período do ano pas-
sado. Deste valor, a indústria contribuiu com US$12,3 
bilhões. Houve uma queda…

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – …nas 
vendas de todas as categorias de produtos, segundo 
a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul.

Já estou concluindo, Sr. Presidente Mário Couto.

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, está na hora de 
acabar com o silêncio do nosso Governo sobre essas 
questões comerciais. É preciso uma fala franca. Afinal, 
a solidariedade, os compromissos políticos e diplomá-
ticos têm limite. O limite é que não seja em detrimento 
do interesse nacional.

O Doutor em Economia pela Universidade de 
São Paulo, Roberto Luis Troster, especialista em sis-
tema bancário, publicou hoje um artigo no jornal Valor 
Econômico que mostra a necessidade de adequações 
econômicas aos novos tempos. Na avaliação desse 
especialista, Argentina e Venezuela estão andando 
para trás com discursos inflamados e políticas ana-
crônicas em relação ao setor de crédito, que afeta os 
negócios e o comércio, seja globalizado, seja binacio-
nal, ou bilateral,…

(Interrupção no som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – …ou mul-
tilateral (Fora do microfone.). Colômbia, Peru e Chile…

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – …avan-
çam no desenvolvimento econômico a passos largos 
e em silêncio, segundo o economista. O Brasil não 
tem conseguido um desempenho muito estimulante, 
porque, neste ano, a nossa economia deverá crescer 
menos de 4%.

Para terminar, meu caro Presidente Mário Cou-
to, eu queria apenas reforçar o argumento que o Se-
nador Casildo Maldaner, aqui, nesta mesma tribuna, 
fez em relação à questão da distribuição dos royalties 
do pré-sal.

O Rio Grande do Sul, como Santa Catarina – à 
exceção dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito San-
to e um pouco São Paulo –, nós precisamos partilhar 
dessa riqueza que é um patrimônio brasileiro. E, sem 
o qual, os nossos Municípios e os nossos Estados não 
terão outra fonte de recursos, a não ser continuar de 
chapéu na mão, tendo de mendigar em Brasília, junto…

(Interrupção no som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – …ao 
Poder Central (Fora do microfone.), a mendigar um 
direito, que seria a repartição mais justa daquilo que 
é arrecadado pela União, que concentra 60% de toda 
receita auferida por impostos.

Não é justo que esse quadro continue. Por isso, 
é preciso que a Presidente Dilma Rousseff tenha a 
sensibilidade de repartir com mais justiça o dinheiro 
que é todos os brasileiros, ou melhor, dos Municípios 
e dos Estados que estão à beira da falência.

Obrigada, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Não há nenhum orador que tenha se inscrito 
para falar por uma comunicação inadiável e nenhum 
orador inscrito para falar pela Liderança.

Assim, vamos continuar com a lista dos oradores.
Senador Jayme Campos. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra à Senadora Ana Rita. (Pausa.) 
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza. 

(Pausa.) 
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana. (Pau-

sa.) 
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador João Capiberi-

be. (Pausa.) 
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo. 

(Pausa.) 
Ausente.
A Senadora Vanessa já falou.
Concedo a palavra ao Senador Fernando Collor. 

(Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga. 

(Pausa.) 
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha 

Lima, por 10 minutos regimentais. Com a palavra V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje pela 
manhã, na Comissão de Educação, realizamos uma 
importante audiência pública para debate de dois pro-
jetos de lei, um da minha autoria e outro do ex-Senador 
Alfredo, que visam criar regras para fixar um limite de 
mandatos para as presidências de federações e con-
federações de esportes.

Sr. Presidente, que conhece bem esse tema, 
é chegada a hora de o Brasil sistematizar a prática 
do desporto brasileiro, definindo de maneira clara as 
competências da União, dos Estados, dos Municípios, 
olhar de forma um pouco mais atenta para a base da 
pirâmide, porque há de se reconhecer que, nos espor-
tes de alto desempenho, ou seja, no topo da pirâmi-
de, iniciativas e avanços foram verificados nos últimos 
anos, sobretudo porque agora estamos às portas de 
uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada. Mas é pre-
ciso compreender que o esporte brasileiro está ainda 
extremamente defasado na sua organização, e a fixa-
ção de um limite máximo de dois mandatos para os 

presidentes de federação e de confederação, acredito 
eu, teria um simbolismo muito grande para apontar na 
direção das mudanças que esse segmento da socie-
dade brasileira precisa experimentar. 

Presentes hoje, na audiência pública, na comis-
são, o ex-jogador de futebol Raí; a nossa Hortência, 
rainha do vôlei; Ana Moser; Andrew, Presidente... A 
Hortência do basquete, claro; a do vôlei é a Ana Mo-
ser; troquei as bolas, literalmente; a presença do Pre-
sidente da Confederação Paraolímpica do nosso País, 
do jornalista José Cruz, de outros atletas, outras orga-
nizações não governamentais, presença também do 
Deputado Romário. 

E, para minha alegria, unânime a posição favo-
rável a limitar em um mandato de 4 anos, possível de 
renovação de mais 4, em todas as federações, todas 
as confederações esportivas do nosso País. Inclusive 
com a possibilidade de junção dos 2 projetos, um sob 
a relatoria do Senador Cristovam Buarque, e no meu 
caso, o da minha autoria, sob a relatoria da Senadora 
Lídice da Mata; havendo a fusão, e o Senador Cristo-
vam em princípio manifestou uma posição favorável 
a essa possibilidade, poderemos aprovar, em caráter 
terminativo, na Comissão de Educação, para que a 
matéria seja imediatamente remetida à Câmara dos 
Deputados, e com prazo célere, tenhamos um mudan-
ça que é insuficiente para as necessidades do esporte 
brasileiro, mas que significará, indiscutivelmente, um 
avanço importante para outras mudanças que preci-
sam ser implementadas. 

Portanto, trago ciência ao Plenário e à Casa como 
um todo da audiência realizada hoje pela manhã na 
Comissão de Esporte. 

E ouço com prazer o aparte do Senador Ivo Cas-
sol. 

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Senador Cás-
sio Cunha Lima, é uma alegria, uma satisfação fazer 
um aparte, especialmente quando a gente entra nessa 
área esportiva. Nós vemos o nosso brasileiro chorar, 
espernear, gritar e festejar de alegria, mas ao mesmo 
tempo a gente percebe, vê os cartolas comandando 
as federações, não por anos, mas por décadas. Isso 
é ruim. E quero deixar aqui à disposição o meu apoio, 
para que gente possa dar, no máximo, a reeleição. Se 
nós temos a reeleição no meio político, no dia a dia, 
dentro de uma federação não é diferente, também tem 
a política, que é a política esportiva. E essa perpetua-
ção de presidentes no cargo em troca de favores, troca 
de privilégios ou troca de regalias, infelizmente, tem 
se perpetuado. E essas mudanças são fundamentais 
para a renovação do futebol no Brasil e nos Estados. 
Isso é fundamental. É importante porque assim vai 
dar oportunidade para os outros Estados, para que 
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possam participar mais. E, ao mesmo tempo, os ou-
tros esportistas que fazem parte de seu esporte, em 
cada Estado, tendo essa lacuna, tendo essa abertura, 
com certeza, essa renovação vai trazer sangue novo. 
E trazendo sangue novo, traz também uma energia 
positiva nova, traz mais pessoas novas, traz um grupo 
novo querendo mostrar mais serviço do que aquele que 
saiu. Hoje, a gente insiste na continuação da mesmi-
ce que aí está. Enquanto isso, a gente vê, no futebol, 
que também há esse corporativismo. Mas conto com 
V. Exª e V. Exª conte comigo no que for possível para 
que a gente possa, aqui, nesta Casa, mudar as regras 
desse jogo e ter a oportunidade. Na verdade, o que 
todo esportista quer é muita alegria e muita felicidade.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Agradeço, Senador Ivo Cassol, por sua participação, 
pelo seu aparte. Apenas esclarecer que a proposta não 
atinge apenas o futebol. A iniciativa contempla todas as 
modalidades esportivas, inclusive o futebol, até porque 
em algumas entidades como na Confederação Brasi-
leira de Basquete a regra, segundo o depoimento de 
Hortência, já está em vigor. 

O Comitê Paralímpico Brasileiro também já ado-
ta o critério da fixação de um mandato com direito a 
apenas uma reeleição. Teremos ainda um longo ca-
minhar até que se consolide. Apenas vislumbramos 
essa possibilidade de um trâmite mais breve com a 
aprovação, em caráter terminativo, na Comissão de 
Educação e vou continuar acompanhando e informando 
a Casa do tramite dessa matéria que tenho certeza é 
do interesse de milhões e milhões de brasileiros, não 
apenas dos desportistas do nosso País, dos atletas, 
não só aqueles de alto rendimento, mas também da 
sociedade como um todo e, sobretudo, a torcida mais 
vinculada ao futebol que é, indiscutivelmente, o bem 
cultural mais valioso do nosso País, o bem imaterial 
cultural mais valioso do nosso País. 

Eu escuto, com muita alegria, o aparte da Sena-
dora Ana Amélia. 

A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Cássio Cunha Lima, eu queria, em primeiro lugar, me 
solidarizar com V. Exª e lamentar hoje, apesar da aten-
ção do Assessor da Comissão, o Júlio Linhares, que me 
alertou da importância da audiência pública que V. Exª 
requereu na Comissão de Educação, Esporte e Cultu-
ra, na manhã de hoje, mas nós aqui vivemos, o senhor 
sabe, a dificuldade. Eu tinha a Comissão de Relações 
Exteriores, o orçamento da Comissão, tinha arcado com 
vários projetos importantes e ainda um projeto rele-
vante sobre a produção integrada na agropecuária na 
Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu estava 
dividida em todas essas áreas e, por isso apenas, não 
pude estar lá como desejaria. Mas eu quero, digamos, 

me solidarizar com a iniciativa de V. Exª porque, não só 
do ponto de vista da renovação de novas lideranças no 
exercício do comando do esporte brasileiro hoje, claro, 
como disse V. Exª muito bem, não é apenas o futebol, 
que é o que mais comove, que é o que mais suscita 
a paixão do Brasil, mas dos outros esportes, das ou-
tras modalidades do esporte. Hoje, muitos já não são 
mais amadores, são esportes profissionais, como é o 
caso do vôlei, como é o caso do próprio basquete e 
de outras modalidades. Assim, penso que isso deveria 
até ser discutido depois, na órbita de outras entidades 
que recebem recursos públicos, para que também haja 
essa renovação pretendida agora nos projetos de sua 
autoria. Cumprimento V. Exª, Senador Cássio Cunha 
Lima, por essa brilhante iniciativa.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Agradeço, Senadora Ana Amélia. É claro que 
compreendemos sua ausência, porque conhecemos 
de perto as dificuldades da superposição de ativida-
des, sobretudo nas terças, quartas e quintas-feiras, na 
Casa. Compreendida a ausência, não posso deixar de 
registrar a falta que V. Exª fez...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– ...pela qualidade do mandato que desempenha. V. 
Exª tenha certeza, e já o fiz em outras ocasiões, que 
tem-se destacado como uma das mais importantes 
Parlamentares, e incluo os dois gêneros, entenda-me 
bem, desta Casa e do Congresso Nacional, pela as-
siduidade, pela qualidade da proposta que apresenta 
sempre, pela oportunidade de estar sempre atenta a 
todos os temas, pela qualificação do debate que traz.

É uma honra ter o seu aparte em apoio à iniciativa 
neste instante. Receba, mais uma vez, o reconheci-
mento, que não é só meu, tenho certeza, mas de todos 
aqueles que acompanham, por exemplo, seu desem-
penho através da TV Senado e de todo o povo do Rio 
Grande do Sul, que, tenho certeza, tem muito orgulho 
do mandato que V. Exª exerce nesta Casa.

Para concluir, Presidente, eu gostaria de apro-
veitar para fazer um breve link entre dois...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– (Fora do microfone: ...temas que estão), com certeza, 
vinculados ao tema esporte: educação, e, hoje, ao falar 
de educação, não podemos deixar de falar de pré-sal. 

É inconcebível, é inaceitável que o Congresso 
Nacional não faça a vinculação dos recursos do pré-sal 
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para a educação brasileira. Recentemente, a BBC de 
Londres divulgou pesquisa entre 40 países de avalia-
ção do desempenho educacional dessas nações. E, 
para nossa tristeza, essa é a expressão, em 40 países, 
o Brasil ocupou o 39º lugar na avaliação da qualidade 
da educação.

Precisamos revolucionar a educação brasileira, 
não é mais possível esperar, não é mais possível per-
mitir que nossa Nação esteja travando o seu desen-
volvimento sem gerar perspectiva, para o futuro, de 
crescimento de um País competitivo...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – ...de um País competitivo, de um País que possa 
encerar-se definitivamente num mundo global compe-
titivo sem a educação. E é necessário que esta Casa, 
que o Congresso Nacional possa fixar que os recur-
sos oriundos do pré-sal estejam destinados, se não 
majoritariamente, se não exclusivamente, no mínimo, 
prioritariamente para a educação brasileira. Fico es-
tarrecido ao ver legítimas reivindicações dos Estados 
pela partilha desse patrimônio do povo brasileiro, mas 
sem nenhuma vinculação com aquele que é o gran-
de desafio do Brasil – que é o que atravanca o nos-
so desenvolvimento, o nosso crescimento –, que é a 
mudança; mais do que a mudança, a revolução que 
a educação brasileira precisa sofrer, começando pela 
melhoria do padrão salarial dos nossos professores.

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Para concluir, Presidente, apenas deixar de forma 
reiterada a ênfase que estamos dando a esta vincu-
lação do pré-sal com educação para que professores 
sejam melhor remunerados e a carreira do magistério 
seja atraente para os nossos jovens e para os nossos 
talentos. É óbvio que não podemos reduzir o proble-
ma educacional brasileiro apenas ao aspecto salarial, 
mas, sem uma melhoria salarial real e efetiva para o 
nosso magistério, jamais conseguiremos promover a 
revolução – insisto! – que a educação brasileira preci-
sa para lançar o Brasil para o futuro.

Agradecendo a tolerância de V. Exª com o tem-
po, agradecendo a participação dos Senadores que 
contribuíram com este meu modesto pronunciamento, 
agradeço mais uma vez a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Pois não, Senador. Hoje é uma tarde em que 

temos poucos oradores e não há por que não se fle-
xibilizar o tempo.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Pois não, Senadora.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada. 

Sr. Presidente, eu agradeço porque V.Exª me con-
cede a palavra e apenas quero comunicar e saudar a 
presença do Prefeito eleito de Parintins, Alexandre da 
Carbrás, que aqui está ...

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Parintins!

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Parintins, cidade vizinha ao seu Estado do Pará, 
Senador, acompanhado do Vice-Prefeito, Carmona, e 
do ex-Prefeito, Enéas Gonçalves. 

Parintins, que é conhecida não só no Brasil, na 
nossa região pelo belíssimo festival folclórico...

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Muito conhecido em Belém.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ...mas pelo mundo inteiro, e é a cidade de uma 
gente muito querida, de uma gente muito capacitada 
e muito talentosa. Então, o Senado recebe o prefeito 
eleito com muito carinho.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB – 
PA) – Brevemente estarei lá assistindo à Festa do Boi.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – A Festa do Boi, isso mesmo. Muito obrigada, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Conhecida internacionalmente. Sintam-se em 
casa. É um prazer tê-los aqui, principalmente acom-
panhados pela nossa Senadora Vanessa.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Pois não, Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu que-
ria fazer dois registros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Fique à vontade, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – O primeiro é saudar a inicia-
tiva do Relator da CPI do Cachoeira, Odair Cunha, do 
PT de Minas Gerais, de excluir o Procurador-Geral da 
República, Roberto Gurgel, do pedido de investigações 
nessa CPI. Foi uma atitude, acho, justa, correta, por-
que o papel dele é o papel do Ministério Público como 
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instituição, que estava agindo corretamente. Então, eu 
queria cumprimentar por essa iniciativa do Relator. 

E também queria fazer um registro muito grato 
a mim, Presidente, é que a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara, com a relatoria do Deputado 
Reguffe, que é aqui do Distrito Federal, aprovou um 
projeto de minha autoria, que trata de incluir no rol dos 
serviços prestados pelos planos de saúde a quimiote-
rapia oral em domicílio. Com o avanço da Medicina e 
com o aumento da incidência de câncer no Brasil, são 
500 mil casos por ano. Só de câncer de mama, são 52 
mil casos, aí as mulheres são as mais afetadas. O meu 
Estado tem um índice alarmante do câncer de mama. 
Penso que é uma iniciativa que tem o respaldo das de-
mais Comissões, como Seguridade Social e também 
Constituição e Justiça daquela Casa. 

Então, eu queria fazer esses dois registros com 
a aquiescência de V. Exª, que preside os trabalhos 
nessa tarde. 

Obrigada, Senador Mário Couto. 
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Pois não, Senadora. 
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Pois não, Senador Cássio.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para soli-
citar que seja registrado nos Anais da Casa um Voto 
de Aplauso à TV Globo e suas afiliadas no Nordeste, 
com destaque para a TV Cabo Branco e TV Paraíba 
no meu Estado, com duas matérias que foram veicu-
ladas no Jornal Nacional de anteontem e no Jornal da 
Globo de ontem sobre a transposição das águas do 
Rio São Francisco. 

Mais uma vez, respeitando a tradição da linha 
editorial equilibrada do bom jornalismo, que a Rede 
Globo vem praticando há muitos anos no Brasil, ouvindo 
os dois lados da notícia, ontem, no Jornal da Globo, a 
repórter Camila Bonfim, auxiliada pelo meu conterrâ-
neo, o repórter Laerte Cerqueira, fizeram uma visão 
ainda mais detalhada dos desafios que estão postos 
para a conclusão deste sonho nordestino e desta ne-
cessidade brasileira que é a transposição das águas 
do São Francisco.

Uma obra que foi inicialmente planejada para 
custar algo em torno de R$4 bilhões, hoje já está or-
çada em mais de R$8 bilhões, com apenas 43% de 
sua execução já realizada. É preciso que o Governo 
adote providências urgentes para que o cronograma 
seja restabelecido e não fechemos as esperanças de 
um Nordeste, que hoje enfrenta uma quadra seca, a 
maior seca dos últimos 30, 40 anos. E não apenas com 

a preocupação da seca que exige providências urgen-
tes, que estão sendo retardadas, mas um processo 
acelerado de desertificação que está se verificando 
em nossa região.

Portanto, fica o meu apelo para que seja regis-
trado ao Jornal Nacional, ao Jornal da Globo, a toda 
a equipe de editores e de repórteres os cumprimentos 
pela belíssima reportagem sobre a transposição das 
águas do Rio São Francisco.

Agradeço mais uma vez a atenção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Pois não, Senador, sua solicitação já está re-
gistrada na Mesa.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, se possível uma comunicação inadiá-
vel, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Pois não, V. Exª pode usar da tribuna.

Não tem ninguém inscrito. V. Exª pode usar da 
tribuna.

Enquanto V. Exª se encaminha à tribuna, chamo, 
com muita honra, o nosso Presidente Sarney para to-
mar o assento à mesa.

V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, dispõe de 5 
minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mário Couto, que-
ro, em primeiro lugar, tendo tomado conhecimento de 
que o brilhante jornalista Joelmir Beting se encontra 
na UTI e, segundo diagnóstico, de uma maneira irre-
cuperável, expressar o quanto que, ao longo de toda 
a sua vida profissional, ele que há 50 anos se dedica 
ao jornalismo, de quanto ele conseguiu o respeito, a 
admiração de todos os que o acompanham, sobre-
tudo no noticiário econômico, seja quando ele, acho 
que em algumas décadas, colaborou no jornal Folha 
de S.Paulo, com sua coluna, que era extremamente 
lida, seja também na TV e Rádio Bandeirantes, onde 
vinha se destacando com extraordinário brilhantismo.

Quero aqui expressar os meus votos de possível 
plena recuperação a Joelmir Beting, tão estimado por 
todo o povo brasileiro.

Gostaria, Sr. Presidente, de aqui ressaltar uma 
notícia que saiu, ontem, no Valor Econômico, que me 
parece de grande relevância, sobretudo para o governo 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também, em 
especial, para o Governo da Presidenta Dilma Rousseff;

Entre 150 países, o Brasil tem o maior ganho 
de bem-estar em 5 anos.
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Distribuição da renda foi o principal fator de 
elevação do padrão de vida no País entre 
2006 e 2011.

Arthur Pereira Filho, do Valor Econômico, sinte-
tiza muito bem o relatório feito pela Boston Consulting 
Group a respeito do Índice de Desenvolvimento Eco-
nômico Sustentável, que foi criado por esse instituto.

O Brasil foi o país que melhor utilizou o cres-
cimento econômico alcançado nos últimos 
cinco anos para elevar o padrão de vida e o 
bem-estar da população. Se o Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro cresceu a um ritmo médio 
anual de 5,1% entre 2006 e 2011, os ganhos 
sociais obtidos no período são equivalentes 
aos de um país que tivesse registrado expan-
são anual de 13% da economia.
A conclusão é de levantamento feito pela em-
presa internacional de consultoria Boston Con-
sulting Group (BCG), que comparou indica-
dores econômicos e sociais de 150 países e 
criou o Índice de Desenvolvimento Sustentável, 
com base em 51 indicadores coletados em di-
versas fontes, como o Banco Mundial, o FMI, 
ONU e OCDE.
O desempenho brasileiro nos últimos anos em 
relação à melhoria da qualidade de vida da po-
pulação é devido principalmente à distribuição 
da renda. “O Brasil diminuiu consideravelmen-
te as diferenças de rendimento entre ricos e 
pobres, na década passada, o que permitiu 
reduzir a pobreza extrema pela metade. Ao 
mesmo tempo, o número de crianças na es-
cola subiu de 90% para 97% desde os anos 
90”, diz o texto do relatório “Da riqueza para o 
bem-estar”, que foi divulgado [ontem]. 
O estudo também faz referência ao Progra-
ma Bolsa Família, destacando que a ajuda 
do Governo às famílias pobres está ligada à 
permanência da criança na escola.
Nessa comparação de progressos recentes 
alcançados, o Brasil lidera o índice, com 100 
pontos, pontuação atribuída ao País que melhor 
se saiu nesse critério de avaliação. Aparecem 
a seguir Angola (98), Albânia (97,9), Camboja 
(97,5) e Uruguai (96,9). A Argentina ficou na 
26ª colocação, com 80,4 pontos. Chile (48º) e 
México (127º) ficaram ainda mais atrás.

(Interrupção do som.)

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

Foram usados dados disponíveis para todos 
os 150 países que fossem capazes de traçar 

um panorama abrangente de dez diferentes 
áreas: renda, estabilidade econômica, em-
prego, distribuição de renda, sociedade civil, 
governança (estabilidade política, liberdade de 
expressão, direito de propriedade, baixo nível 
de corrupção, entre outros itens), educação, 
saúde, ambiente e infraestrutura. 
O ranking-base gerou a elaboração de mais 
três indicadores, para permitir a comparação 
do desempenho, efetivo ou potencial, dos pa-
íses em momentos diferentes: 1) atual nível 
socioeconômico do país; 2) progressos feitos 
nos últimos cinco anos; e 3) sustentabilidade 
no longo prazo das melhorias atingidas. 
Como seria de se esperar, os países mais ricos 
estão entre os que pontuam mais alto no ranking 
que mostra o estágio atual de desenvolvimen-
to. Nessa base de comparação que dá conta 
do “estoque de bem-estar” existente, a lista...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Um pouquinho mais, Sr. Presidente.

... é liderada por Suíça e Noruega, com 100 
pontos, e inclui Austrália, Nova Zelândia, Ca-
nadá, Estados Unidos e Cingapura. Aí o Brasil 
aparece em posição intermediária, com 47,8 
pontos. 
Para Christian Orglmeister, diretor do escritório 
do BCG em São Paulo, o desempenho alcan-
çado pelo Brasil é elogiável, mas deve ser visto 
com cautela. “Quando se parte de uma base 
mais baixa, é mais fácil registrar progresso. O 
Brasil está muito melhor do que há cinco anos 
em varias áreas, até mesmo em infraestrutu-
ra, mas é preciso ainda avançar muito mais”.

Sr. Presidente, peço que seja registrada a íntegra 
da reportagem, inclusive com a tabela classificatória 
com a média anual de variação destes indicadores, 
para que aqueles que acompanham os trabalhos, no 
Diário Oficial, possam...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
tomar conhecimento. (Fora do microfone.) 

Peço que seja registrado na íntegra de meu pro-
nunciamento o relatório que aqui leio. 

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – O relatório de V. Exª será registrado na íntegra, 
Senador Eduardo Suplicy (Fora do microfone.).

Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-

berg.
V. Exª dispõe de 10 minutos, pelo Regimento 

da Casa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que-
ro registrar hoje o que considero uma das conquistas 
mais importantes do País nos últimos anos, que foi a 
expansão e o fortalecimento da rede de ensino técnico 
e profissionalizante em todo o Brasil.

Há muito tempo, sofremos um verdadeiro “apa-
gão de mão de obra” no País, porque apenas 7,9% da 
população conseguem concluir a graduação, segundo 
o IBGE. Além disso, há uma lacuna histórica na edu-
cação profissional, já que o governo brasileiro passou 
quase um século – de 1909, quando as escolas foram 
criadas pelo então Presidente da República Nilo Pe-
çanha, até o ano de 2002 – com apenas 140 escolas 
técnicas, estrutura mínima diante da imensa demanda 
reprimida no País. O descaso era tamanho, que o go-
verno brasileiro chegou até a proibir, por lei, no fim dos 
anos 90, a criação de novas escolas técnicas federais.

Mas, desde o governo do Presidente Lula, o Mi-
nistério da Educação tem investido em peso no setor, 
conseguindo fazer mais do que foi feito nos últimos 100 
anos. O ex-Presidente Lula ampliou de 140 para mais 
de 350 o número de escolas técnicas no Brasil, saindo 
de 113 mil para 400 mil alunos matriculados. Foram 
criados os Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia, para atuar no ensino médio integrado 
ao técnico, em licenciaturas e cursos superiores de 
tecnologia ou bacharelados tecnológicos, oferecendo 
especializações, mestrados e doutorados profissionais.

Cerca de 72% dos alunos atendidos foram em-
pregados em empresas próximas às escolas, o que 
também mostra um comprometimento dessas insti-
tuições com a produção e com a cultura da região em 
que estão inseridas.

O ex-Presidente Lula sabe, melhor do que nin-
guém, o quanto significa ter a oportunidade de estudar 
em uma escola técnica. Ele, que fez o curso de torneiro 
mecânico no Sesi, costumava dizer que, por isso, foi 
“o primeiro dos oito irmãos a ter uma casa própria, a 
ter uma geladeira, a ter um fusquinha e até a se tornar 
Presidente da República”. Como ele, há muitos outros 
brasileiros que não chegaram à Presidência, mas con-
seguiram vencer na vida, conseguiram construir um 

caminho profissional digno a partir dessa formação, a 
partir dessa oportunidade.

Com a Presidenta Dilma Rousseff, esse avanço 
se consolidou com a criação do Pronatec – Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. O Programa 
já beneficiou 2,2 milhões de pessoas com a oferta de 
vagas gratuitas em cursos de formação inicial e continu-
ada e de ensino técnico desde sua criação, há um ano.

Com uma meta de expansão ousada, bastan-
te representativa em relação à capacidade atual de 
atendimento, estima-se chegar a 8 milhões de vagas 
na educação profissional até 2014 e à construção de 
208 escolas técnicas em 200 Municípios.

Além da expansão da rede de institutos, a aposta 
do Governo Federal no fortalecimento do ensino técnico 
inclui ainda oferta de vagas gratuitas no Sistema S (Senac 
e Senai); a ampliação de cursos a distância e, em breve, 
a oferta de uma linha de crédito para financiamento de 
cursos técnicos por meio do Programa de Financiamento 
Estudantil (Fies), que vai estender o acesso para empre-
sas que queiram capacitar seus funcionários.

Apenas no Distrito Federal, tivemos um avanço ex-
pressivo, com a criação do Instituto Federal de Brasília 
(IFB), em 2008, num cenário de completo abandono do 
ensino profissionalizante nesta cidade, que contava com 
uma estrutura mínima, insuficiente diante da demanda 
da capital em ritmo tão acelerado de crescimento. His-
toricamente, o Governo do Distrito Federal (GDF) ficou 
limitado aos recursos federais e internacionais para 
investimento na infraestrutura das escolas técnicas, 
uma deficiência que se estendeu por décadas desde 
a criação das primeiras escolas técnicas, nos anos 60.

O IFB trouxe para a capital oito campi estrutu-
rados: o de Brasília, na Asa Norte; o do Gama; o de 
Planaltina; o do Riacho Fundo; o de São Sebastião; 
o de Samambaia; o de Taguatinga e o de Taguatinga 
Centro. Em seu plano de expansão, pretende ainda 
instalar mais dois, um na Estrutural e outro na Ceilân-
dia, além de 18 polos de educação a distância, com 
previsão de funcionamento para o ano que vem.

O Instituto conta com quase 7 mil alunos matri-
culados, e a previsão é a de que, quando estiver total-
mente estruturado, o Instituto alcance 17 mil estudantes.

A estrutura multicampi do IFB permite atuação em 
vários eixos tecnológicos, diversificando o atendimento 
de acordo com a vocação econômica das regiões ad-
ministrativas do DF e também com consultas à socie-
dade. Atua em dez eixos tecnológicos e em duas áreas 
correspondentes às licenciaturas de Dança e Química.

São oferecidos pelo Instituto 26 cursos técni-
cos e de graduação, nas mais diversas áreas, desde 
eventos, comércio e informática até gestão e serviço 



64408 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

público, agroindústria, agronegócio, eletromecânica, 
automação industrial e especialização em edificações.

Quero registrar, Sr. Presidente, cumprimentando o 
Reitor do IFB, Wilson Conciani, a extrema competência 
da sua equipe, que vem implementando esses campi 
com muita agilidade e conquistando a população do 
Distrito Federal pela seriedade desse trabalho. Quero 
registrar que, em função disso, a Bancada do Distri-
to Federal no Congresso Nacional decidiu também 
apresentar uma emenda de bancada para ampliar o 
trabalho de expansão desses campi nas cidades do 
Distrito Federal. Eu, pessoalmente, estou concentran-
do também, Sr. Presidente, grande parte das minhas 
emendas individuais para fortalecer os projetos de 
formação técnica e tecnológica desenvolvidos pelo 
Instituto Federal de Brasília.

Portanto, quero aqui parabenizar a Presidenta 
Dilma, com muito entusiasmo, por esse trabalho de 
fortalecimento do ensino técnico e tecnológico, funda-
mental para sustentar o crescimento brasileiro.

Ao mesmo tempo, quero parabenizar a condução 
do Instituto Federal de Brasília na figura do Reitor Wil-
son Conciani e de toda a sua equipe, parabenizando 
também o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
pela força, pela prioridade que tem dado à instalação 
dos Institutos Federais de Educação em todo o Brasil.

Era esse o registro, Sr. Presidente, que eu gos-
taria de fazer na tarde de hoje.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Sr. Senador...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Fora do microfone.) – Eu vou conceder um aparte 
ao nobre Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Faço uma breve referência ao que foi dito na sua fala 
sobre o Ministro e os Reitores. Quero cumprimentar 
o Ministro pela rápida maneira como nomeou o novo 
Reitor da Universidade de Brasília. Por diversas vezes, 
a Universidade de Brasília, de maneira pioneira, elege 
o seu reitor pelo voto direto dos três segmentos. Em 
todas essas vezes, o Ministro do momento atendeu ple-
namente aquilo que a comunidade decidiu e nomeou 
o novo reitor. Cumprimento o novo Reitor, Professor 
Ivan, um professor muito respeitado; o Ministro; e, ob-
viamente, toda a comunidade da UnB.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. 

Já tive oportunidade, nesta semana, Senador 
Cristovam, de reconhecer o trabalho desenvolvido 
pelo Reitor José Geraldo, que encerrou seu mandato, 
nesse processo de transição e de ampliação da Uni-
versidade de Brasília.

Também ressalto todas as nossas expectativas, 
as expectativas da sociedade do Distrito Federal e – por 
que não dizer? – de todo o Brasil, com a ascensão de 
Ivan Camargo e de Sônia Báo aos cargos de Reitor e 
de Vice-Reitor da Universidade de Brasília. Lembro que 
o Ivan é o primeiro Reitor da Universidade que estu-
dou na própria UnB. Seus três filhos estudam na UnB. 
Ele tem profundo compromisso com a Universidade.

Portanto, fica esse registro de agradecimento ao 
Ministro Aloizio Mercadante e à Presidenta Dilma, por 
terem, reconhecendo o processo eleitoral da Universi-
dade de Brasília, nomeado rapidamente o Reitor Ivan 
Camargo e a Vice-Reitora Sônia Báo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 

– PA) – Pois não, Senador Rollemberg.
Vou chamar o último Líder inscrito antes da Or-

dem do Dia, o Senador Magno Malta.
V. Exª dispõe de 5 minutos, de acordo com o Re-

gimento da Casa.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela Lide-

rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, Srªs Senadoras, quem nos ouve e nos assiste 
pelos meios de comunicação desta Casa, o que me traz 
a esta tribuna, Sr. Presidente, é o registro que preciso 
fazer da viagem humanitária que fizemos ao Senegal.

Na semana próxima passada, Senador Aloysio, fui 
ao Senegal, numa missão humanitária oficial por esta 
Casa. Foi nos dada a informação e nos demos conta de 
que brasileiros, missionários, pregoeiros da vida e da 
paz, pessoas que deixaram o conforto das suas casas, 
atendendo a uma vocação e foram ao Senegal – um 
país irmão; aliás, desde 1919 que temos relações com 
o Senegal, as melhores possíveis – estavam encarce-
rados por conta da arbitrariedade cometida pela polícia 
e por uma denúncia vazia contra brasileiros que cum-
prem uma missão humanitária significativa no Senegal. 

O Presidente Sarney, que ali se encontra, Pre-
sidente desta Casa, muito rapidamente atendeu ao 
apelo das missões e das comunidades que oficiaram 
esta Casa, para que esta Casa pudesse mandar men-
sageiros, para que pudesse assistir. Ao mesmo tempo, 
a Câmara dos Deputados, na pessoa da sua Vice-
-Presidente, a Deputada Rose de Freitas, na ausência 
do Deputado Marco Maia, enviou o Deputado Paulo 
Freire, que ali está; o Deputado Ronaldo Fonseca, que 
ali está, para que pudéssemos, juntos, ir ao Senegal.

Antes da viagem ao Senegal, Sr. Presidente, eu 
fui à Embaixada do Senegal aqui no Brasil. Fui muito 
bem recebido pelo Sr. Embaixador, que não conhecia o 
caso – a princípio, assustou-me um pouco, porque era 
um caso que já estava com repercussão mundial, e ele 
não tinha conhecimento dele – , mas me prometeu que 
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ia levantar, ia tomar informações a respeito do caso e me 
deu algumas garantias por conta das denúncias que o 
mundo inteiro já havia veiculado, que a prisão deles era 
uma prisão religiosa por conta de ser um país mulçuma-
no, e o processo está na mão de um juiz mulçumano. A 
denúncia teria sido feita por um pai mulçumano.

Dizia ele: “Nosso País é laico”, embora o Senegal 
tenha 94% de pessoas de confissão islâmica, embora 
a prática religiosa seja outra, porque nós sabemos que 
a cultura afro, a sua prática religiosa é outra, mas mul-
çumanos de confissão, poucos cristãos e um dado dos 
mais alarmante: 400 mil crianças, quase meio milhão 
de crianças, abandonadas nas ruas. 

E, lá, nós temos, Sr. Presidente, um pouco mais 
de 250 brasileiros, missionários, que deixaram um País 
cuja economia está estabilizada. Aliás, para deixar V. 
Exª feliz, os fundamentos da economia do Brasil foram 
dados pelo seu Partido no Governo Fernando Henri-
que Cardoso. Há que se reconhecer isso, e só não 
reconhece quem se dispõe o tempo inteiro a tapar o 
sol com a peneira. Avançamos no Governo Lula, e os 
fundamentos da economia foram dados, Senador .Aloy-
sio Nunes, no Governo Fernando Henrique Cardoso.

O que leva um médico, o que leva uma assistente 
social, o que leva um pediatra, o que leva um médico 
cirurgião cardíaco...

(Soa a campainha.)

O SR MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...a 
largar o seu país e ir para um país que não é seu, de 
condições absolutamente precárias, a morar em luga-
res onde não há água tratada, onde não há energia 
elétrica, pensando no bem-estar, a não ser que tenha 
uma chamada muito especial da parte de Deus, que 
lhe toca a alma e que o leva a colocar a sua vida à 
disposição dos seus semelhantes?

Aliás, o senhor é imortal, porque é um intelectual. 
Eu já fui imortal, porque, em 1990, eu não tinha onde 
cair morto. Mas o senhor é imortal porque é intelectual. 

A minha mãe era analfabeta profissional e dizia, 
Senador Cristovam, que o único bem da vida – e vida 
só há uma, Senador Aloysio – é quando nós investi-
mos a nossa vida na vida dos outros. 

E fomos comentando isso no avião, o Deputado 
Paulo, o Deputado Ronaldo E, lá, vimos meio milhão de 
crianças de oito, de sete, de cinco, de dez, de catorze 
anos abandonadas, mutiladas, queimadas, sofridas, no 
meio da rua. Brasileiros que para lá vão, em missões, 
sustentadas pelas igrejas brasileiras, encarcerados. E 
nós queremos conhecer a razão. 

Ao descer naquele país, nós fomos ao chama-
do orfanato escola, um lugar limpo, cheio de crianças 
chorando, por conta da missionária Zeneida, que, aliás, 

é uma baiana do interior, lá de Itapetinga, também de 
onde eu fui criado. Aliás, o pai dela – ela que foi para 
o campo das missões com 52 anos de idade –, o Ir-
mão Zacarias era companheiro de oração da minha 
mãe, Dona Dadá. Ela, presa; as crianças, chorando, 
sabe por que, Presidente Sarney? Com medo de ela 
não voltar, com medo de as autoridades fecharem o 
Orfanato Escola e com medo de voltarem para a rua.

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E fui 
me encontrar com o chefe tribal, o homem que comanda 
aquela região tanto espiritualmente quanto do ponto de 
vista do conselho administrativo, porque assim são as 
divisões. Aquele homem se reúne conosco, um homem 
de confissão muçulmana, não é isso, Deputado Paulo? 
E ele diz, Senador Alfredo Nascimento: “Esses missioná-
rios, pastores e missionárias são como filhos para mim. 
Ao chegarem aqui, a realidade da nossa comunidade 
mudou. A polícia, arbitrariamente, invadiu o abrigo e 
não quis ouvi-los em nenhum momento. Encarcerou a 
missionária Zeneida e o pastor, num presídio estadual”. 

Nós fomos, em seguida, ao Ministério das Re-
lações Exteriores. Não sou diplomada, nem estudei 
Direito. Ele que é diplomata e que deve ter passado 
para um instituto que não é o Rio Branco, porque o 
Rio Branco é o nosso. 

Fomos muito mal atendidos (Fora do microfone.) 
por um embaixador mal-educado, que olhava para o 
chão, não olhava nos nossos olhos e que nos deu a 
entender, realmente, que a prisão era exatamente o 
que os jornais estavam falando. 

Eu não tenho obrigação nenhuma, porque não 
estudei no Instituto Rio Branco, de engolir desaforos de 
ninguém. Fui lá para atender brasileiros que estão em 
missão humanitária. Eu disse a ele: “Sou mais educado 
do que o senhor. Vamos sair daqui agora. Aliás, calha 
muito mal o comportamento do senhor porque estamos 
discutindo a renovação do prazo de uma dívida do Se-
negal lá no Senado. Mas viemos aqui, como brasileiros 
e autoridades, para dizer que eles não são defuntos sem 
choro. A relação que nós temos com este país, de res-
peito, a relação de amizade, é uma relação humanitária. 

Há cinco anos, lá houve uma peste de gafanho-
tos, e aviões pulverizadores (Fora do microfone.) fo-
ram mandados pelo Brasil, no Governo Lula. Então, 
minimamente, homens e mulheres brasileiros, sem 
antecedentes criminais, com residência fixa, prestan-
do um serviço humanitário lá no Senegal poderiam 
muito bem responder à acusação em liberdade, mas 
estavam encarcerados. E levantei-me do alto da minha 
educação, Senador Mário Couto – e vou dar um tapa 
aqui, como V. Exª; fiz bem? –, ele também se levantou 
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e me acompanhou, já mais educado, dizendo que tinha 
conhecimento da missão humanitária deles. 

Fomos ao presídio no outro dia, Senador Aloy-
sio, ver os prisioneiros. Entramos em um presídio em 
condições precárias. Se no Brasil os presídios são 
precários, avaliem lá! 

Nós nos encontramos com um coronel que ser-
viu 33 anos na ONU. Ele nos recebeu educadamente, 
um homem sensível, um homem que conhece a ne-
cessidade do seu país e a necessidade de que países 
irmãos (Fora do microfone.) mandem missões para 
poder ajudá-los. Ele disse a mim e ao Deputado Ro-
naldo Fonseca: “Vou mandar chamar os prisioneiros”. 
E nós preparamos o nosso espírito para consolá-los. 
Ao entrarem os prisioneiros, senti-me deste tamanho. 
Entram um homem e uma mulher; um mineiro, Sena-
dor Aécio Neves – o pastor que está preso no Senegal 
–, e uma baiana. Tinham o rosto resplandecente pela 
valentia daqueles que amam a vida e que estão dis-
postos a morrer pela vida do outro, com a coragem, a 
fé e a determinação de quem tem pleno conhecimento 
do Deus que os chamou para uma missão como essa. 

Eles nos olham sorrindo, e eu fiquei pequeno. 
Abraçaram-nos e começaram a relatar a experiência 
e as razões pelas quais estavam presos.

Aquele coronel ouvia todos os relatos com os 
olhos cheios de lágrimas.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Malta, V. Exª já ultrapassou o tempo, 
mas seu discurso é tão brilhante que está chamando 
a atenção de vários Senadores. Por isso, a Mesa lhe 
concede mais três minutos. Se precisar de mais cinco, 
com certeza, obtê-los-á pelo brilhante e importante 
pronunciamento de V. Exª. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto.

E dizia aquele missionário, olhando para o coro-
nel: “Por que ler isso na Bíblia? O Apóstolo Paulo dis-
se, todo o mundo diz, o padre diz, o pastor diz, quem 
conhece a Bíblia diz. E é uma referência significativa a 
força e a coragem de Paulo”. Mas ouvir isso na era da 
Internet, no mundo globalizado... Aquele pastor olha 
para nós e para o coronel e diz: “Fiquem em paz que 
nós somos prisioneiros de Cristo”. Em nome da paz, 
em nome do Evangelho e em nome da vida, Sr. Pre-
sidente, eu saí daquele presídio dizendo: “Não sei o 
que é mais importante: que eles permaneçam no pre-
sídio ou que saiam de lá”, porque as presas já estavam 
chorando com medo de a missionária ir embora, e os 
presos, preocupados com a saída do pastor, dada a 
paz, a vida e o significado que eles levaram ao presídio. 

Encontrei-me com um advogado. Aliás, há que se 
ressaltar: eu ouvi uma coisa que nunca ouvi na Bíblia: 
“Vocês fiquem na paz, que nós estamos aqui”.

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
sei que ele não quis dar um ninja em mim. Foram três, 
mas só me deu um. 

Aliás, o trabalho da Embaixada brasileira é im-
portante, especialmente daquela Embaixadora com-
petente e do Embaixador Marcos, que quero abraçar 
em nome do Brasil, aquele jovem de 31 anos, de São 
Paulo, com um defeito grave: é corintiano! Colocou-se à 
disposição e que fez dessa causa a sua família. A nos-
sa Embaixada contratou dois criminalistas importantes 
no Senegal que nos disseram: “Nada tem fundamento. 
Nada tem fundamento”. Aliás, dizia o coronel do pre-
sídio: “Se depender do meu relatório, eles já estarão 
na rua”. E diziam os advogados: “Nos próximos dez, 
quinze dias, eles irão para a rua”. 

Mas o meu questionamento, Deputado Ronal-
do, é que eles não têm antecedentes. Eles são de um 
País que avaliza por eles, de um País amigo, irmão, 
que estende a mão no momento da dor daquele país. 
Eles não precisavam estar encarcerados, para que 
pudessem averiguar uma denúncia mentirosa. 

Eu não sei se a gente já voltou à prática de po-
der usar um data show aqui. Eu tenho aqui três sene-
galeses vestidos de garçom de churrascaria. Há um 
missionário. A missão é abrir churrascaria lá, e tiram 
os meninos da rua porque os meninos são mandados 
para abrigos em tenra idade. Para quê? Mandados 
para aprender a rezar e a ter humildade. Os talibeses, 
como são chamados, de abrigos completamente pre-
cários, põem os meninos nas ruas para esmolar, para 
aprender a humildade. E os meninos recebem metas 
a cumprir. É preciso trazer, no final da tarde, R$3,00, 
R$5,00, seja lá o que for.

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eles 
não conseguem. São espancados, queimados, e aí eles 
vão para a rua. Meio milhão na rua! Eles são recruta-
dos, aprendem o ofício e viram garçom de churrascaria. 

Esta foto, Sr. Presidente, é de um cidadão que 
tem o comando, a liderança, uma espécie de distrito, 
onde os funcionários estão baseados. Aqui, é uma foto 
nossa, em frente ao Parlamento, porque para lá tam-
bém fomos, Deputado Ronaldo, Deputado Paulo Freire. 
Mas eu gostaria de mostrar uma foto desses meninos, 
que têm fantasias pelo Brasil, pelo futebol brasileiro. 
São milhões e milhares de crianças. 
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Lá, no abrigo, além de corte e costura – porque lá 
quem costura são os homens –, eles aprendem futebol, 
eles aprendem marcenaria e são preparados para a vida. 

Esse grupo significativo que eu tenho aqui, nes-
sas fotos, de crianças senegalesas, arrancadas das 
ruas, não vai virar drogado, nem de prostitutas. Aqui 
é um grupo de quase cem brasileiros, com formação 
universitária, que deixou – porque este País, hoje, 
tem lugar para quem tem formação; o Brasil, hoje, só 
não tem acomodação de trabalho para quem não tem 
formação –, abandonou o País para poder servir ao 
seu semelhante. 

Nós estamos esperando, mas o mais importante 
de tudo isso, dizia o coronel, é que o nosso país rece-
beu o aviso e a lição de que brasileiros no Senegal e 
no mundo não estão sozinhos. 

Aliás, Sr. Presidente, esta frase eu quero dedicar 
a V. Exª, porque V. Exª teve compreensão no primeiro 
momento. Dizia ele, Sr. Presidente: “Em 33 anos, eu 
nunca vi autoridades se descolarem do seu país para 
virem a um presídio ver alguém...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...co-
meteram e que tão somente pratica o bem, precisam 
ser assistidos de uma forma maior, para que o mundo 
saiba que o Brasil se preocupa com seus filhos”.

Agradeço a Deus a oportunidade. Agradeço, Sr. 
Presidente, a Deus a oportunidade de ter podido ir com 
o Deputado Paulo, com o Deputado Ronaldo, que muito 
acrescentaram, do ponto de vista intelectual, do ponto 
vista humanitário, à minha vida, na viagem que fize-
mos, como peregrinos, e sobre aquilo que refletimos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua dispo-
sição.

Muito obrigado aos Senadores que, de forma 
imediata, votaram esse requerimento para que pudés-
semos atender os nossos irmãos.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o Sr. 
Mário Couto deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presi-
dente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tou solicitando para incluir na Ordem do Dia de hoje os 
Requerimentos de nºs 1.001 e 1.002, que requerem ao 
Plenário que o Projeto de Decreto Legislativo nº 538, 
de 2012, também tramite pela Comissão de Assuntos 
Sociais e pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

Esse Projeto se encontra na pauta do dia 5 de dezem-
bro, quarta-feira da próxima semana. Portanto, esse é 
o nosso requerimento, com a anuência de V. Exª e dos 
nossos Pares, para que entrem em pauta nesta data.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Não havendo objeção do Plenário, se tivermos 
condições, anteciparemos para votarmos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
nho um requerimento que pede a instalação de uma 
comissão externa de parlamentares para se desloca-
rem a Belém do Pará para fazerem uma inspeção não 
só na Federação Paraense de Futebol, mas em outras 
federações do Norte do Brasil. Eu gostaria, se fosse 
possível, colocar na pauta da Ordem do Dia de hoje.

Eu agradeceria, mesmo porque vários pronuncia-
mentos a respeito do mesmo assunto feitos por Sena-
dores na tarde de hoje me dão a certeza de que este 
requerimento será aprovado e o projeto do Senador 
Cássio, que também vai nessa direção, me dá a certeza 
de que estamos no caminho correto de investigações.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.021, DE 2012

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 1.004/2012, 

requeiro, nos termos regimentais, autorização para 
ausentar-me dos trabalhos da Casa, no período de 
29 de novembro a 6 de dezembro do corrente ano, 
quando participarei, como membro da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas, da COP-18 
– Décima Oitava Sessão da Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima, a ser realizada no período de 26 de 
novembro a 7 de dezembro de 2012, em Doba, Qatar.

Comunico a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 39, I, do mesmo Diploma Legal, que estarei au-
sente do País no período de 29 de novembro a 6 de 
dezembro deste ano.

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, PSB/SE.

REQUERIMENTO Nº 1.022, DE 2012

Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 
Senado Federal, o aditamento do Requerimento nº 
702, de 2012, com a finalidade de ampliar em 4 (qua-
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tro) vagas, o rol dos membros da Comissão de Juristas 
para Elaboração de Anteprojeto de Lei de Arbitragem 
e Mediação.

Sala das Sessões, de novembro de 2012. – Se-
nador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados oportunamente.

Se não houver objeção nenhuma, como verifico 
que não há, do Plenário, colocaremos em votação o re-
querimento de V. Exª logo que tenhamos oportunidade.

Sobre a mesa, o Requerimento nº 1.023, de 
2012, do Senador Eduardo Braga, do Líder Renan 
Calheiros e Gim Argello, nos seguintes termos:

Requeiro, nos termos do art. 336, combinado com 
o art. 338, ambos do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, tramitação em regime de urgência para o Proje-
to de Lei do Senado nº 192, que tramita em conjunto 
com os Projetos de Lei nºs 289, 744 e 761, de 2011; 
35, 89, 100 e 114, de 2012. Todos complementares e 
que estabelecem normas sobre o cálculo e entrega 
do controle da deliberação dos recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.023, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 336, inciso II, com-
binado com artigo 338, inciso II, ambos do Regimento 
Interno do Senado Federal, tramitação em regime de 
urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 192, de 
2011, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei 
nºs 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 114, de 
2012, todos Complementares e “Estabelece normas 
sobre o cálculo, à entrega e o controle das liberações 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Lido o requerimento, será votado após a Or-
dem do Dia.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.024, DE 2012

Requeiro, com fundamento nos artigos nos 13 e 
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para desempenho de representação, com ônus para 
o Senado Federal, em diligência da CPMI da Violên-
cia contra a Mulher na cidade de Belém-PA, no dia 6 
de dezembro de 2012, e de Audiência Pública dessa 
CPMI no dia 7 de dezembro de 2012, a realizar-se na 
Assembleia Legislativa do Pará, em Belém-PA.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

REQUERIMENTO Nº 1.025, DE 2012

Requeiro, com fundamento nos artigos nos 13 e 
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para desempenho de representação, com ônus para 
o Senado Federal, em diligência da CPMI da Violência 
contra a Mulher na cidade de Boa Vista – RR, no dia 
10 de dezembro de 2012.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos. 

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 425, DE 2012

Denomina “Rodovia Antonio de Sousa Bar-
ros” o trecho da Rodovia BR-153 corres-
pondente à travessia urbana de Colinas 
do Tocantins, no Estado do Tocantins (TO).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O trecho da rodovia BR-153 correspon-

dente à travessia urbana de Colinas do Tocantins, no 
Estado do Tocantins, passa a denominar-se “Rodovia 
Antonio de Sousa Barros”.

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

Justificação

O homenageado, o cidadão Antonio de Sousa 
Barros, foi pioneiro em Colinas do Tocantins, onde 
morou de 1973 até sua morte em 2009. “Seu Barros”, 
como era carinhosamente chamado pela comunida-
de local, faleceu vítima de atropelamento ocorrido no 
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quilômetro 243 da BR-153, importante rodovia federal 
que corta a cidade.

A BR-153, também conhecida como rodovia 
Transbrasiliana, é a quarta maior rodovia federal do 
Brasil. Com 3,6 mil quilômetros de extensão, constitui 
o principal eixo de ligação entre o Centro-Oeste e o 
Meio-Norte do Brasil, indo do Pará ao Rio Grande do 
Sul. Só no Estado do Tocantins – um dos oito cortados 
pela rodovia –, a Transbrasiliana tem 804 quilômetros 
de extensão.

Justamente na travessia de Colinas do Tocantins, 
teve lugar a tragédia que vitimou “Seu Barros”. Mani-
festações típicas dos trechos rodoviários urbanos, os 
conflitos envolvendo o tráfego rodoviário de passagem 
e o tráfego local, inclusive de pedestres e ciclistas, 
muito contribuem para elevar os riscos de acidentes.

Felizmente, desde o último mês de junho, a po-
pulação de Colinas do Tocantins e os usuários da BR-
153 desfrutam de melhores condições de segurança 
naquela interface urbano-rodoviária, graças às obras 
de adequação e duplicação realizadas no trecho pelo 
governo federal.

Ao ensejo de tão importante conquista, pretendo 
formalizar merecida homenagem à figura do Senhor 
Antonio de Sousa Barros, cuja morte por atropelamento 
se deu a poucos metros do ponto onde agora se ergue 
uma passarela, que permite aos pedestres transpor a 
rodovia com segurança. Na figura do saudoso “Seu 
Barros”, espero render igual preito a todos os brasi-
leiros que, como ele, perderam a vida em acidentes 
nas ruas e estradas do País.

Pelo exposto, submeto esta proposta de home-
nagem à apreciação dos ilustres membros do Con-
gresso Nacional, na expectativa do apoio necessário 
à sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador João Ribeiro.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 426, DE 2012 

Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, e o art. 32 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Or-
gânica da Saúde, para destinar trinta por 
cento da receita arrecadada com a cobran-
ça de multas de trânsito ao Sistema Único 
de Saúde (SUS).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 320. A receita arrecadada com a cobran-
ça das multas de trânsito será aplicada em 
sinalização, engenharia de tráfego, de cam-
po, policiamento, fiscalização, educação de 
trânsito e no financiamento do Sistema Único 
de Saúde (SUS).
§ 1º O percentual de cinco por cento do va-
lor das multas de trânsito arrecadadas será 
depositado, mensalmente, na conta de fundo 
de âmbito nacional destinado à segurança e 
educação de trânsito.
§ 2º O percentual de trinta por cento do valor 
das multas de trânsito arrecadadas será des-
tinado ao financiamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS).” (NR)

Art. 2º O art. 32 da Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32.  .........................................................
 .......................................................................
VI – rendas eventuais, inclusive comerciais e 
industriais; e
VII – trinta por cento do valor arrecadado das 
multas de trânsito de que trata o art. 320 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
 ............................................................. ” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor no exercício finan-
ceiro seguinte ao da data de sua publicação.

Justificação

É de conhecimento geral que o Brasil se encontra 
em situação gravíssima no que concerne à segurança 
no trânsito. De acordo com o Ministério da Saúde, o 
País vive uma verdadeira epidemia de acidentes em 
nossas vias. Uma das faces dessa tragédia são as mi-
lhares de vidas ceifadas prematuramente. Outra face 
é o enorme peso que recai sobre o sistema de saúde 
brasileiro, particularmente sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Dados de 2010, por exemplo, mostram que na-
quele ano foram realizadas 145.920 internações de 
vítimas de acidentes no trânsito financiadas pelo SUS. 
Em 2011, já subira para 153.565 o número de pes-
soas vítimas de acidentes de trânsito internadas em 
hospitais da rede pública, o que gerou um custo de 
R$ 200 milhões. Para se ter uma idéia da dimensão 
do problema, nada menos do que 30% dos leitos dos 
prontos-socorros têm sido ocupados por vítimas de 
acidentes de trânsito e 25% dos condutores que dão 
entrada nos hospitais morrem. 

A proposição que ora submetemos à apreciação 
dos ilustres Parlamentares visa contribuir para que o 
SUS consiga dar conta dessa verdadeira explosão na 
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demanda, que acaba por restringir os recursos disponí-
veis para as outras tantas atribuições que deve honrar.

A Constituição Federal (art. 195, § 4º) prevê a 
possibilidade de instituição, por meio de lei, de fontes 
alternativas “destinadas a garantir a manutenção ou 
expansão da seguridade social”. Nada mais justo que 
uma parte da arrecadação com multas de trânsito ve-
nha a suprir, ainda que apenas parcialmente, tão ur-
gente necessidade.

Por esses motivos, solicitamos o voto favorável 
dos nobres Pares a fim de aprovar de forma expedita 
o projeto que estamos apresentando.

Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

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

CAPÍTULO XX 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança 
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, 
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, po-
liciamento, fiscalização e educação de trânsito.

 Parágrafo único. O percentual de cinco por cento 
do valor das multas de trânsito arrecadadas será de-
positado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito 
nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
....................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

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

TÍTULO V 
Do Financiamento

CAPÍTULO I 
Dos Recursos

Art. 32. São considerados de outras fontes os 
recursos provenientes de:

I – (Vetado)
II – Serviços que possam ser prestados sem pre-

juízo da assistência à saúde;
III – ajuda, contribuições, doações e donativos;
IV – alienações patrimoniais e rendimentos de 

capital;

V – taxas, multas, emolumentos e preços pú-
blicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS); e

VI – rendas eventuais, inclusive comerciais e 
industriais.

§ 1° Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá 
metade da receita de que trata o inciso I deste artigo, 
apurada mensalmente, a qual será destinada à recu-
peração de viciados.

§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente 
em contas especiais, movimentadas pela sua direção, 
na esfera de poder onde forem arrecadadas.

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários 
específicos e outros da União, Estados, Distrito Fede-
ral, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH).

§ 4º (Vetado).
§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde serão co-financiadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universi-
dades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de 
instituições de fomento e financiamento ou de origem 
externa e receita própria das instituições executoras.

§ 6º (Vetado).
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Educação, Cultura e Esporte, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 427, DE 2012

Institui a Política Nacional de Defesa Agro-
pecuária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de De-

fesa Agropecuária – PNDA, que tem por finalidade a 
proteção do meio ambiente, da economia nacional e 
da saúde humana.

Parágrafo único. A Política Nacional de Defesa 
Agropecuária será implementada em consonância com 
o disposto na Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
e na legislação sanitária e ambiental.

Art. 2º Para fins desta Lei ficam estabelecidos os 
seguintes conceitos:

I – Defesa agropecuária – conjunto de normas e 
ações integradas por sistemas públicos e privados, sob 
o princípio aglutinador da preservação ou melhoria da 
condição zoofitossanitária, em todo o território nacional, 
garantindo, assim, a proteção da saúde dos animais e 
a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e 



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 64415 

dos serviços utilizados na agropecuária, além da iden-
tidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos 
alimentos e demais produtos agropecuários;

II – Vigilância sanitária – atividade de fiscaliza-
ção, controle, orientação técnica e educação sanitária, 
realizada nos processos e etapas de produção, indus-
trialização, distribuição, comercialização e consumo 
de produtos;

III – Fiscalização sanitária – atividade realizada 
mediante auditorias ou inspeções, para a coleta de 
informações e documentos; de análise de conformi-
dades ou não conformidades com as regra vigentes, 
realizada exclusivamente por um profissional habilitado 
e qualificado para tal função;

IV – Auditoria sanitária – atividade de fiscaliza-
ção que não exige um processo previamente autuado;

V – Inspeção sanitária – atividade de fiscalização 
realizada mediante processo previamente autuado;

VI – Educação sanitária – atividade de informa-
ção à população ou de formação profissional, voltada 
para a defesa agropecuária;

VII – Certificação de conformidade sanitária – 
ação de comprovação da inexistência de perigos ao 
meio ambiente, à segurança da atividade agropecuária, 
florestal e aquícola, e à saúde humana, assegurada 
mediante emissão de certificado por profissional tec-
nicamente e legalmente habilitado.

CAPÍTULO I 
Da Política Nacional de Defesa Agropecuária – 

PNDA

Art. 3º São objetivos da Política Nacional de De-
fesa Agropecuária – PNDA, assegurar: 

I – a sanidade vegetal;
II – a sanidade animal;
III – a segurança e a eficácia dos insumos e a 

idoneidade dos serviços utilizados na agropecuária;
IV – a identidade e a segurança higiênico-sani-

tária e tecnológica dos produtos agropecuários finais 
destinados aos consumidores;

V – barreiras à entrada de pragas, doenças e de 
espécies exóticas que ameacem a estabilidade dos 
ecossistemas locais do País e sua biodiversidade;

VI – a prevenção de prejuízos às economias lo-
cais e nacional decorrentes de danos à produção ou 
de barreiras sanitárias internas e externas.

§ 1º Na busca dos objetivos referidos no caput, 
o Poder Público desenvolverá, permanentemente, as 
seguintes atividades:

I – vigilância sanitária vegetal;
II – vigilância sanitária animal;

III – fiscalização e classificação de produtos de 
origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resí-
duos de valor econômico;

IV – fiscalização e classificação de produtos de 
origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos 
de valor econômico;

V – fiscalização da produção e distribuição dos 
insumos e dos serviços usados, nas atividades agro-
pecuárias;

VI – fiscalização das atividades agropecuárias 
e do transporte e comercialização dos seus produtos.

§ 2º As atividades constantes do § 1º serão or-
ganizadas de forma a garantir o cumprimento da le-
gislação vigente que trate da defesa agropecuária, se-
gurança alimentar e dos compromissos internacionais 
firmados pela União.

§ 3º As ações de vigilância sanitária são realiza-
das exclusivamente por servidor público profissional 
legalmente habilitado e registrado nos órgãos oficiais 
de fiscalização do exercício profissional.

Art. 4º Compete ao Poder Público, nos três ní-
veis de governo, coordenar e executar as atividades 
da Política Nacional de Defesa Agropecuária em todo 
o território nacional, com os seguintes objetivos:

I – prevenir, controlar e erradicar os agentes pa-
togênicos das enfermidades dos animais, de pragas 
e doenças de vegetais ou de outras espécies de inte-
resse econômico e ambiental;

II – fiscalizar os produtos, subprodutos e deriva-
dos de origem vegetal e animal, os insumos agrope-
cuários, destinados à comercialização, bem como os 
estabelecimentos produtores;

III – definir os procedimentos laboratoriais;
IV – definir os padrões de qualidade, as condi-

ções de comercialização, consumo e uso dos produtos, 
subprodutos e derivados de origem animal e vegetal 
ou outras espécies de interesse econômico, e dos in-
sumos agropecuários;

V – estabelecer normas e padrões para a clas-
sificação dos produtos agropecuários;

estabelecer normas e procedimentos e manter 
um serviço permanente de vigilância epidemiológica 
nas áreas de zoo e fitossanidade;

VI – estabelecer normas para o uso de corantes, 
aromatizantes, flavorizantes, aditivos e edulcorantes, 
artificiais ou não, em alimentos e bebidas.

Art. 5º A Política Nacional de Defesa Agropecuária 
terá programas plurianuais e planos operativos anuais, 
nos três níveis de governo, coordenados e integrados 
entre si, elaborados por entidades oficiais que realizam 
a defesa agropecuária.

Art. 6º Tendo em vista os objetivos da Política Na-
cional de Defesa Agropecuária, com relação a vegetais, 
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animais e outras espécies de interesse econômico ou 
ambiental, o regulamento tratará dos seguintes temas:

I – importação e exportação de seus produtos e 
subprodutos;

II – comércio e trânsito;
III – inspeção de portos e postos de fronteiras 

municipais, estaduais e nacional;
IV – desinfecção, profilaxia, erradicação e com-

bate das doenças, pragas e espécies exóticas;
V – fiscalização da produção, comercialização, 

transporte, armazenamento e uso de insumos agrope-
cuários, respeitando-se a legislação específica vigente 
sobre o assunto;

VI – infrações e penalidades e processo admi-
nistrativo correspondente;

VII – certificação de conformidade sanitária;
VIII – ações de assistência técnica e extensão 

rural para atendimento dos objetivos tratados no re-
gulamento.

Art. 7º A certificação de conformidade sanitária 
poderá ser feita por profissional legalmente habilita-
do e registrado nos órgãos oficiais de fiscalização do 
exercício profissional, e é condição necessária para 
o trânsito e comércio de animais, vegetais, seus pro-
dutos e subprodutos, e outras espécies de interesse 
econômico ou ambiental.

§ 1º O certificado de conformidade sanitária será 
emitido obrigatoriamente conforme modelo único a ser 
definido pelo Poder Público em regulamento.

§ 2º O profissional que emitir o certificado de 
conformidade sanitária é o responsável direto pelas 
informações nele constantes e por eventuais incon-
formidades ou desrespeito à legislação sanitária, am-
biental ou de saúde, respondendo civil e penalmente 
nos termos da legislação vigente e do regulamento.

Art. 8º Anualmente será prevista no orçamento 
federal a alocação dos recursos necessários à execu-
ção das ações da Política Nacional de Defesa Agro-
pecuária, conforme demanda estabelecida nos planos 
operativos anuais.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no ca-
put, serão destinados no orçamento federal recursos 
para aplicação em pesquisas científicas e tecnológicas 
voltadas para a consecução dos objetivos da Política 
Nacional de Defesa Agropecuária.

CAPÍTULO II 
Do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária – SUASA

Art. 9º Visando à promoção da saúde, as ações 
de implantação da Política Nacional de Defesa Agro-
pecuária serão organizadas, sob a coordenação do 
Poder Público nos estados, no Distrito Federal e nos 

municípios, e no âmbito de sua competência, em um 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecu-
ária – SUASA, articulado, no que for atinente à saúde 
pública, com o Sistema Único de Saúde – SUS, de 
que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
do qual participarão:

I – serviços e instituições oficiais das instâncias 
locais, intermediárias e central;

II – produtores e trabalhadores rurais, suas or-
ganizações e técnicos que lhes prestam assistência;

III – órgãos de fiscalização das categorias profis-
sionais diretamente vinculadas à defesa agropecuária;

IV – entidades gestoras de fundos organizados 
pelo setor privado para complementar as ações públi-
cas no campo da defesa agropecuária.

§ 1º O município, como instância local do Siste-
ma Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, 
será considerado unidade geográfica básica para a 
organização e o funcionamento dos serviços oficiais 
de defesa agropecuária.

§ 2º À União, como instância central e superior 
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agrope-
cuária, compete:

I – a vigilância do trânsito de plantas, animais, 
outras espécies de interesse econômico insumos e 
produtos agropecuários, em portos, aeroportos e pos-
tos de fronteira internacionais;

II – a fixação de normas referentes a campa-
nhas nacionais de controle e erradicação de pragas 
e doenças;

III – a aprovação dos métodos de diagnóstico de 
pragas e doenças e de avaliação da eficácia dos produ-
tos de uso veterinário, agronômico, florestal e aquícola;

IV – a instituição, coordenação e manutenção do 
Sistema de Informações Epidemiológicas e de Defesa 
Agropecuária – SINEDAGRO;

V – a avaliação das ações desenvolvidas nas ins-
tâncias locais e intermediárias do Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária;

VI – a representação do País nos fóruns interna-
cionais que tratam da defesa agropecuária;

VII – a realização de estudos de epidemiologia 
e de apoio ao desenvolvimento do Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária;

VIII – a cooperação técnica às outras instâncias 
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agro-
pecuária;

IX – o aprimoramento e a coordenação do Sis-
tema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

§ 3º Aos estados e ao Distrito Federal, como 
instâncias intermediárias do Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária, competem as se-
guintes atividades:
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I – vigilância do trânsito interestadual de plantas, 
animais, outras espécies de interesse econômico in-
sumos e produtos agropecuários;

II – e execução das campanhas de controle e 
erradicação de pragas e doenças em âmbito estadual;

III – comunicação de ocorrências no Sistema de 
Informações Epidemiológicas e de Defesa Agropecu-
ária – SINEDAGRO;

IV – coordenação das ações locais de epide-
miologia;

V – coordenação das ações de educação sani-
tária em âmbito estadual;

VI – cadastro estadual laboratórios de diagnóstico 
de doenças e dos profissionais que atuem em vigilân-
cia sanitária vegetal, animal credenciados.

§ 4º A instância local dará, na sua jurisdição, plena 
atenção à defesa agropecuária, com a participação da 
comunidade organizada, tratando especialmente das 
seguintes atividades:

I – cadastro das propriedades rurais;
II – inventário das populações animais, vegetais;
III – vigilância do trânsito municipal e intermunici-

pal de animais e plantas, outras espécies de interesse 
econômico, insumos e produtos agropecuários;

IV – cadastro dos profissionais que atuem em 
vigilância sanitária vegetal e animal;

V – cadastro das casas de comércio de produtos 
de uso agronômico, zootécnico e veterinário;

VI – cadastro dos laboratórios de diagnósticos 
de doenças existentes no município;

VII – inventário da ocorrência de pragas e doen-
ças diagnosticadas;

VII – coordenação execução de campanhas de 
controle de pragas e doenças em âmbito municipal;

IX – coordenação das ações educação e vigilân-
cia sanitária em âmbito municipal;

X – participação em projetos de erradicação de 
doenças, pragas e espécies vegetais e animais exóti-
cos de interesse epidemiológico;

XI – comunicação de ocorrências no Sistema de 
Informações Epidemiológicas e de Defesa Agropecu-
ária – SINEDAGRO.

§ 5º As estratégias e políticas de promoção à 
sanidade e de vigilância serão ecossistêmicas e des-
centralizadas, por tipo de problema sanitário, visando 
ao alcance de áreas livres de pragas e doenças, con-
forme previsto em acordos e tratados internacionais 
subscritos pelo País.

§ 6º Sempre que recomendado epidemiologica-
mente é prioritária a erradicação das doenças e pra-
gas, na estratégia de áreas livres.

§ 7º Sob coordenação da instância superior do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecu-

ária responsável pela defesa agropecuária, os estados 
e municípios que fizerem fronteira com outros países 
poderão complementar as ações de defesa agropecu-
ária de plantas e animais.

Art. 10. A fiscalização industrial e sanitária de 
produtos de origem vegetal e animal, bem como a dos 
insumos agropecuários, será gerida de maneira que 
os procedimentos e a organização da fiscalização se 
faça por métodos universalizados e aplicados equitati-
vamente em todos os estabelecimentos inspecionados.

Parágrafo único. Na fiscalização será adotado o 
método de análise de riscos e pontos críticos de con-
trole, ou outros métodos de igual eficácia.

Art. 11. O Sistema de Informações Epidemiológi-
cas e de Defesa Agropecuária – SINEDAGRO é cons-
tituído ainda dos seguintes subsistemas:

I – Sistema Integrado de Produtos e Estabeleci-
mentos – SIPE-Web, com o objetivo de controlar os es-
tabelecimentos e produtos registrados, especificando a 
qualidade do produto, localização dos estabelecimentos 
credenciados, registrados e autorizados, geração de 
relatórios gerenciais tanto de controle quanto adminis-
trativos e emissão do certificado de registro de produ-
tos e estabelecimentos habilitados pelo Poder Público;

II – Sistema de Identificação e Certificação de Bo-
vinos e Bubalinos – SISBOV, com a finalidade de identi-
ficação e o controle do rebanho de bovinos e bubalinos 
do território nacional, bem como o rastreamento do 
processo produtivo no âmbito das propriedades rurais, 
para nortear a tomada de decisão quanto à qualidade 
do rebanho nacional e importado;

III – Sistema de Vigilância Agropecuária Interna-
cional – VIGIAGRO, com a finalidade de fiscalização 
do trânsito internacional de vegetais, seus produtos e 
subprodutos, nos portos, aeroportos internacionais, 
postos de fronteira e aduanas especiais;

IV – Sistemas de Agrotóxicos Fitossanitários – 
AGROFIT, constituindo-se de um banco de informações 
sobre os produtos agrotóxicos e afins registrados pelo 
Poder Público, a fim de permitir a realização de pesqui-
sas para o controle de pragas na agricultura brasileira;

V – Sistema de Gestão Laboratorial – SISLAB, 
constituindo-se de um cadastro informatizado de todos 
os padrões atualmente existentes nos laboratórios de 
análises de resíduos integrantes da Rede Nacional de 
Laboratórios Agropecuários;

VI – Sistema de Alerta Rápido Agropecuário – 
SISAGRO, com o propósito permitir a troca de infor-
mações sobre as não-conformidades relacionadas aos 
diferentes aspectos impactantes na inocuidade e quali-
dade ao longo de toda a cadeia produtiva dos produtos 
agropecuários e seus insumos, desde a etapa de pro-
dução até a fase final de comercialização, objetivando, 
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prioritariamente garantir a saúde dos consumidores e 
a qualidade dos produtos utilizados na agropecuária;

VII – Sistema de Controle de Resíduos e Con-
taminantes – SISRES, com o objetivo de gerenciar o 
encaminhamento de amostras e os respectivos resul-
tados laboratoriais para tratamento pelas autoridades 
competentes;

VIII – Sistema de Cadastro de Organismos e 
Laboratórios Estrangeiros – SISCOLE, responsável 
por manter o cadastro de instituições, as quais podem 
certificar a qualidade ou origem, e as condições de 
bebidas em geral e de vinhos e derivados da uva e do 
vinho exportados para o Brasil;

IX – Sistema de Informações Gerenciais do Ser-
viço de Inspeção Federal – SIF, com a finalidade de 
atestar a qualidade dos produtos de origem animal, 
sob o aspecto sanitário e tecnológico, oferecidos ao 
mercado consumidor;

X – Sistema de Informações Gerenciais do Trânsi-
to Internacional de Produtos e Insumos Agropecuários 
– SIGVIG, para o gerenciamento técnico, administrativo, 
operacional e controle dos procedimentos de importa-
ção, exportação e trânsito de animais e vegetais, seus 
produtos, subprodutos e derivados, insumos agrícolas 
e pecuários, embalagens e suportes de madeira, bem 
como no trânsito internacional de passageiros;

XI – Sistema de Informações Gerenciais para La-
boratórios de Resíduos e Contaminantes em Alimentos 
– SIGLA, com o objetivo de gerenciar as informações 
referentes às atividades analíticas dos laboratórios 
da área de resíduos e contaminantes em alimentos;

XII – Outros sistemas que venham a ser criados 
no interesse do Poder Público, conforme regulamento.

Parágrafo único. Os gestores dos sistemas inte-
grantes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária disponibilizarão periodicamente na Inter-
net relatórios para informação da população, conforme 
regulamento e em conformidade com o disposto na Lei 
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 12. Ficam revogados:
I – os artigos 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº 8.171, 

de 17 de janeiro de 1991;
II – o Decreto nº 24.548 de 3 de julho de 1934;
III – o Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor 180 dias após 

sua publicação.

Justificação

A defesa agropecuária compreende uma infinida-
de de ações relacionadas à proteção do meio ambiente, 
das atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, 
e da saúde humana.

Com frequência nos deparamos com embargos 
à exportação de produtos nacionais, decorrentes de 
barreiras sanitárias (não tarifárias). Mesmo no mer-
cado interno a qualidade dos alimentos é um aspecto 
fundamental da segurança alimentar.

Em outras ocasiões da nossa história, depara-
mo-nos com a introdução externa de pragas, como o 
bicudo do algodoeiro, e doenças, como a vassoura-de-
-bruxa do cacau, que devastaram economias regionais.

O Senador Antônio Russo teve a importante 
iniciativa de apresentar o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 592, de 2011, que consolida a legislação sa-
nitária vegetal e animal federal, com base na propos-
ta contida no Texto para Discussão desenvolvido pela 
Consultoria Legislativa do Senado Federal, publicado 
no mesmo ano. 

O PLS nº 592, de 2011, trouxe à luz o fato de 
que dois dos principais dispositivos legais que tratam 
da defesa sanitária animal e vegetal são decretos do 
Presidente Getúlio Vargas, de 1934. Tivemos informa-
ções de que o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) há anos vem trabalhando numa 
atualização desses decretos. Ainda que tais decretos 
contenham comandos válidos e atuais, somam mais 
de 200 artigos, tratando de forma excessivamente de-
talhada assuntos que deveriam ser remetidos ao re-
gulamento ou às normas técnicas ministeriais. Alguns 
artigos são, entretanto, ultrapassados e inaplicáveis. 
Como exemplo citamos o que regulamenta o Conse-
lho Nacional de Defesa Agropecuária, hoje inexistente. 

O art. 61 do Decreto nº 24.458, de 1934, por 
exemplo, lista as “moléstias” passíveis de aplicação 
das medidas de defesa sanitária animal, mas exclui 
uma grande quantidade de doenças descritas ou sur-
gidas posteriormente à edição da norma, como é o 
caso da encefalopatia espongiforme bovina, a conhe-
cida “doença da vaca louca”. Assim, de acordo com 
a boa e moderna técnica legislativa, a especificação 
das pragas e doenças objeto da defesa agropecuária 
devem ser tratadas nas normas técnicas, usualmente 
emanadas do Poder Executivo.

O Projeto de Lei que ora apresentamos propõe no 
art. 1º a instituição de uma Política Nacional de Defe-
sa Agropecuária (PNDA), incorporando os artigos que 
tratam do tema na Lei nº 8.171, de 1991 (Lei Agrícola) 
e disposições contidas nos artigos que foram vetados 
por ocasião da promulgação dessa mesma Lei. 

Adicionalmente, no art. 2º a Proposição incorpora 
ao marco regulatório o conceito de defesa agropecu-
ária, proposto pela recém criada Sociedade Brasilei-
ra de Defesa Agropecuária e divulgado na página na 
Internet da Rede de Inovação Tecnológica em Defesa 
Agropecuária, e outros, tais como vigilância sanitária, 
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e fiscalização sanitária que passa a compreender as 
ações de auditoria e inspeção. São conceitos que não 
estão estabelecidos na legislação vigente.

O art. 3º dispõe sobre os objetivos da PNDA, e 
inova ao propor que a Defesa Agropecuária, além da 
preocupação com a sanidade animal e vegetal, também 
deve incorporar os cuidados com o meio ambiente, ao 
propor a prevenção à introdução de espécies exóticas 
nos ecossistemas. Ademais, julgamos conveniente es-
pecificar na Lei que o foco da Defesa Agropecuária é, 
também, a prevenção de prejuízos às economias locais 
e nacional decorrentes de danos à produção e ou de 
barreiras sanitárias internas e externas.

Enquanto o art. 4º trata das competências com-
partilhadas do Poder público, o art. 5º dispõe da ela-
boração de planos plurianuais e planos operativos, 
importantes para a consecução da PNDA.

Adicionalmente, o PLS propõe no art. 7º permitir 
que qualquer profissional legalmente habilitado, mesmo 
do setor privado, possa certificar que animal, vegetal, 
seus produtos ou subprodutos, assim como insumos 
agropecuários, estão livres de contaminações, pragas 
ou doenças que ameacem o meio ambiente, a seguran-
ça da produção rural, e a saúde humana. Tal medida 
ampliará significativamente o contingente de profissio-
nais que atuarão na defesa agropecuária, reduzindo 
os entraves burocráticos que atualmente decorrem da 
insuficiência de fiscais agropecuários dedicados à cer-
tificação oficial. Por outro lado, as ações de vigilância 
sanitária continuarão exclusivas do poder público, que 
terá sua capacidade de atuação ampliada. 

Está mantida a preocupação com o respeito aos 
compromissos internacionais firmados pela União, 
junto a organizações como a Organização Mundial da 
Saúde Animal (OIE) e a Convenção Internacional de 
Proteção de Plantas (CIPV).

No contexto da Política Nacional proposta, conti-
nuam a ter importância fundamental o Mapa, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, como coordena-
dora do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, 
as universidades e, sobretudo, os órgãos estaduais 
de defesa agropecuária: IMA/MG, CDA/SP, IDAF/ES, 
SEAPEC/RJ, IAGRO/MS, INDEA/MT, AGRODEFESA/
GO, SEAGRI/DF, ADAPEC/TO, ADEPARÁ, IDAM, IN-
DARON, ADERR, IDAF/AC, DIAGRO/AP, ADAB/BA, 
ADEAL, AGED/MA IDIA/RN, ADAGRI/CE, ADAGRO/
PE, ADAPI, EMDAGRO/SE, SEDAP/PB, ADAPAR, 
DDA/RS, CIDASC.

As ações de defesa agropecuária não se limitam 
à fiscalização devem considerar ainda, a necessidade 
do fortalecimento das políticas de promoção do acesso 
a serviços públicos e privados de assistência técnica e 
extensão rural (ATER). Tais serviços são fundamentais 

para a capacitação do produtor rural e a prevenção 
da ocorrência de pragas, doenças e contaminações 
de produtos agropecuários, do meio ambiente e dos 
trabalhadores rurais.

Está prevista no art. 8º a alocação obrigatória 
de recursos orçamentários federais para as ações de 
Defesa Agropecuária previstas nos planos operativos 
anuais, e para a realização de pesquisas pela comu-
nidade científica.

Mantivemos no art. 9º, com pequenos aperfei-
çoamentos, os dispositivos da Lei Agrícola que deta-
lham as atribuições da União, estados, Distrito Federal 
e Municípios, com relação ao Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA). Assim, 
o regulamento do Suasa praticamente não precisará 
de atualizações.

A Lei Agrícola prevê no inciso IV do §4º do art. 
28-A a manutenção de um sistema de informações 
epidemiológicas, que em verdade nunca foi instituído. 
Em seu lugar, propomos no art. 11 da Lei a instituição 
de um Sistema de Informações Epidemiológicas e de 
Defesa Agropecuária, que chamamos de SINEDAGRO, 
que integrará todos os sistemas hoje existentes no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), já consagrados, dando-lhes estabilidade ju-
rídica, sem excluir a possibilidade da instituição, via 
regulamento, de outros sistemas de informação, a 
critério do Governo Federal.

Por fim, pelas razões já expostas, o Projeto pro-
põe a revogação dos decretos de 1934, remetendo os 
pontos que ainda têm relevância e atualidade para a 
regulamentação da Lei, por decreto presidencial e nor-
mas ministeriais, conforme disposto no art. 6º do PLS. 
Como a Lei entrará em vigor 180 dias após sua publi-
cação, o Governo terá tempo suficiente para reeditar 
novo decreto que atualize e regulamente adequada-
mente a nova Lei, incluindo, se desejar, os dispositivos 
do Decreto nº 5.741, de 2006, que regulamenta o Sis-
tema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

Busca-se, assim, contribuir para o continuado 
processo de aprimoramento da Política Nacional de 
Defesa Agropecuária, razão pela qual esperamos con-
tar com o apoio dos membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a política agrícola.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
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CAPÍTULO VII 
Da Defesa Agropecuária

Art. 27. (Vetado).
Art. 27-A. São objetivos da defesa agropecuária 

assegurar: (Incluído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998) 
(Regulamento)

I – a sanidade das populações vegetais;
II – a saúde dos rebanhos animais;
III – a idoneidade dos insumos e dos serviços 

utilizados na agropecuária;
IV – a identidade e a segurança higiênico-sani-

tária e tecnológica dos produtos agropecuários finais 
destinados aos consumidores.

§ 1o Na busca do atingimento dos objetivos refe-
ridos no caput, o Poder Público desenvolverá, perma-
nentemente, as seguintes atividades:

I – vigilância e defesa sanitária vegetal;
II – vigilância e defesa sanitária animal;
III – inspeção e classificação de produtos de ori-

gem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos 
de valor econômico;

IV – inspeção e classificação de produtos de ori-
gem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos 
de valor econômico;

V – fiscalização dos insumos e dos serviços usa-
dos nas atividades agropecuárias.

§ 2o As atividades constantes do parágrafo ante-
rior serão organizadas de forma a garantir o cumpri-
mento das legislações vigentes que tratem da defesa 
agropecuária e dos compromissos internacionais fir-
mados pela União.

Art. 28. (Vetado).
Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as 

ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e 
dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação 
do Poder Público nas várias instâncias federativas e 
no âmbito de sua competência, em um Sistema Unifi-
cado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, 
no que for atinente à saúde pública, com o Sistema 
Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, do qual participarão: (Incluído pela 
Lei nº 9.712, de 20.11.1998) (Regulamento)

I – serviços e instituições oficiais;
II – produtores e trabalhadores rurais, suas as-

sociações e técnicos que lhes prestam assistência;
III – órgãos de fiscalização das categorias pro-

fissionais diretamente vinculadas à sanidade agrope-
cuária;

IV – entidades gestoras de fundos organizados 
pelo setor privado para complementar as ações públi-
cas no campo da defesa agropecuária.

§ 1o A área municipal será considerada unidade 
geográfica básica para a organização e o funciona-
mento dos serviços oficiais de sanidade agropecuária.

§ 2o A instância local do sistema unificado de 
atenção à sanidade agropecuária dará, na sua juris-
dição, plena atenção à sanidade, com a participação 
da comunidade organizada, tratando especialmente 
das seguintes atividades:

I – cadastro das propriedades;
II – inventário das populações animais e vegetais;
III – controle de trânsito de animais e plantas;
IV – cadastro dos profissionais de sanidade atu-

antes;
V – cadastro das casas de comércio de produtos 

de uso agronômico e veterinário;
VI – cadastro dos laboratórios de diagnósticos 

de doenças;
VII – inventário das doenças diagnosticadas;
VIII – execução de campanhas de controle de 

doenças;
IX – educação e vigilância sanitária;
X – participação em projetos de erradicação de 

doenças e pragas.
§ 3o Às instâncias intermediárias do Sistema Uni-

ficado de Atenção à Sanidade Agropecuária competem 
as seguintes atividades:

I – vigilância do trânsito interestadual de plantas 
e animais;

II – coordenação das campanhas de controle e 
erradicação de pragas e doenças;

III – manutenção dos informes nosográficos;
IV – coordenação das ações de epidemiologia;
V – coordenação das ações de educação sani-

tária;
VI – controle de rede de diagnóstico e dos pro-

fissionais de sanidade credenciados.
§ 4o À instância central e superior do Sistema Uni-

ficado de Atenção à Sanidade Agropecuária compete:
I – a vigilância de portos, aeroportos e postos de 

fronteira internacionais;
II – a fixação de normas referentes a campanhas 

de controle e erradicação de pragas e doenças;
III – a aprovação dos métodos de diagnóstico e 

dos produtos de uso veterinário e agronômico;
IV – a manutenção do sistema de informações 

epidemiológicas;
V – a avaliação das ações desenvolvidas nas 

instâncias locais e intermediárias do sistema unificado 
de atenção à sanidade agropecuária;

VI – a representação do País nos fóruns interna-
cionais que tratam da defesa agropecuária;
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VII – a realização de estudos de epidemiologia 
e de apoio ao desenvolvimento do Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agropecuária;

VIII – a cooperação técnica às outras instâncias 
do Sistema Unificado;

IX – o aprimoramento do Sistema Unificado;
X – a coordenação do Sistema Unificado;
XI – a manutenção do Código de Defesa Agro-

pecuária.
§ 5o Integrarão o Sistema Unificado de Atenção à 

Sanidade Agropecuária instituições gestoras de fundos 
organizados por entidades privadas para complementar 
as ações públicas no campo da defesa agropecuária.

§ 6o As estratégias e políticas de promoção à 
sanidade e de vigilância serão ecossistêmicas e des-
centralizadas, por tipo de problema sanitário, visando 
ao alcance de áreas livres de pragas e doenças, con-
forme previsto em acordos e tratados internacionais 
subscritos pelo País.

§ 7o Sempre que recomendado epidemiologica-
mente é prioritária a erradicação das doenças e pra-
gas, na estratégia de áreas livres.

Art. 29. (Vetado).
Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem vegetal e animal, bem como a dos 
insumos agropecuários, será gerida de maneira que os 
procedimentos e a organização da inspeção se faça por 
métodos universalizados e aplicados eqüitativamente 
em todos os estabelecimentos inspecionados. (Inclu-
ído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998) (Regulamento)

§ 1o Na inspeção poderá ser adotado o método 
de análise de riscos e pontos críticos de controle.

§ 2o Como parte do Sistema Unificado de Aten-
ção à Sanidade Agropecuária, serão constituídos um 
sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem 
vegetal e um sistema brasileiro de inspeção de produ-
tos de origem animal, bem como sistemas específicos 
de inspeção para insumos usados na agropecuária.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o 
do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constitui-
ção Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, 
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá ou-
tras providências.

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

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

DECRETO Nº 24.548 DE 3 DE JULHO DE 1934

Aprova o Regulamento do Serviço de De-
fesa Sanitária Animal.

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

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

DECRETO Nº 24.114 DE 12 DE ABRIL DE 1934.

Aprova o Regulamento de Defesa Sanitá-
ria Vegetal.

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

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

DECRETO Nº 5.741, DE 30 DE MARÇO DE 2006

Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da 
Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, or-
ganiza o Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária, e dá outras pro-
vidências.

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

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

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 428, DE 2012

Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
que institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências, para dar maior trans-
parência à cláusula indenizatória desportiva 
do contrato especial de trabalho desportivo, 
assim como exigir que percentual desta seja 
utilizado para a quitação de débitos fiscais, 
previdenciários e trabalhistas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 9.615, de 24 de mar-

ço de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27.  .........................................................
 .......................................................................
§ 6º ....................................................................
 .......................................................................
IV –  ...................................................................
V – ................................................................. ; e
VI – apresentar lista de investidores que te-
nham direito a parcelas da cláusula indeniza-
tória desportiva a que se refere o inciso I do 
caput do art. 28, negociada pelas entidades.
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.................................................................” (NR)

Art. 2º O art. 28 da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, passa a vigorar com o acréscimo dos se-
guintes §§ 7º e 8º, renumerando-se os atuais §§ 7º a 
10 para §§ 9º a 12:

“Art. 28.  .........................................................
 .......................................................................
§ 7º No registro do contrato especial de traba-
lho desportivo na entidade de administração 
do desporto, previsto no § 5º deste artigo, a 
entidade de prática desportiva deve também 
registrar lista de investidores com quem ela 
tenha negociado parcelas da cláusula inde-
nizatória desportiva a que se refere o inciso I 
do caput deste artigo.
§ 8º Pelo menos dez por cento do valor rece-
bido a título de cláusula indenizatória despor-
tiva devem ser utilizados para abatimento de 
eventuais débitos fiscais, previdenciários e 
trabalhistas havidos pelas entidades de prá-
tica desportiva;
 ............................................................. ” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Esta proposição tem o intuito de corrigir uma 
lacuna da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, a 
chamada Lei Pelé, que diz respeito às negociações, 
feitas por entidades de prática desportiva com tercei-
ros, de parcelas da cláusula indenizatória desportiva, 
também conhecida, popularmente, como “direito eco-
nômico” sobre o atleta.

A Lei Pelé, em seu art. 28, inciso I, é clara ao as-
severar que a cláusula indenizatória desportiva é “devi-
da exclusivamente à entidade de prática desportiva à 
qual está vinculado o atleta”, ou seja, o clube que tem 
o chamado “direito federativo”. No entanto, constan-
temente os direitos econômicos são negociados com 
terceiros estranhos às atividades esportivas, conhe-
cidos como “investidores”, que adquirem percentuais 
proporcionais ao total investido.

Os contratos entre clubes e investidores são ne-
gócios jurídicos que envolvem certo risco, posto que a 
cláusula indenizatória é legalmente devida tão somente 
ao clube e só produz efeitos quando há transferência 
do atleta para outra entidade, durante a vigência do 
contrato especial de trabalho desportivo ou por ocasião 
do retorno do atleta às atividades profissionais em outra 
entidade de prática desportiva, no prazo de até 30 me-
ses. Ou seja, em qualquer outra situação, o investidor 
não recebe valor algum em retorno ao investimento.

Esse tipo de transação tem se tornado corri-
queiro no desporto brasileiro. Cite-se, por exemplo, 
o FIP SOCCER BR 1, registrado na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) com patrimônio líquido de 
R$ 50.338.851,87, cujas operações correspondem à 
compra e venda de direitos econômicos de jogadores 
profissionais.

Vemos, pois, que, com o fim do instituto do “pas-
se” na Lei Pelé, surgiu a figura do “investidor”, ao qual 
interessa a negociação do atleta, por cessão ou trans-
ferência, antes do término do contrato de trabalho por 
decurso de prazo. Visto que qualquer cessão ou trans-
ferência de atleta, profissional ou não, depende de 
sua formal e expressa anuência, consoante o art. 38 
da Lei Pelé, a pressão passa a recair sobre o jogador 
profissional, como se observou em vários episódios 
recentes de negociações entre clubes.

Por isso, é importante que se cobre a transpa-
rência dos contratos de negociação de parcela dos “di-
reitos econômicos”, mediante a aplicação das regras 
estabelecidas pelo inciso VI e pelo § 7º que propomos 
acrescentar, respectivamente, ao § 6º do art. 27 e ao 
art. 28 da norma geral do desporto nacional.

Propomos, também, pelo acréscimo do § 8º ao 
art. 28, exigir que entidades de prática desportiva uti-
lizem pelo menos 10% da cláusula indenizatória des-
portiva a que tenham direito para a quitação de débitos 
fiscais, previdenciários e trabalhistas existentes.

As alterações propostas seguem os princípios 
trazidos ao Estatuto do Esporte pela Lei nº 10.672, 
de 15 de maio de 2003 (conversão da Medida Provi-
sória nº 79, de 2002), em especial: (1) transparência 
financeira e administrativa; e (2) moralidade na gestão 
desportiva.

Pela relevância da matéria, contamos com o apoio 
dos nobres Pares para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Regulamento
Regulamento
Vide Decreto nº 3.659, de 14.11.2000
Vide Decreto nº 4.201, de 18.4.2002
Mensagem de veto
Texto compilado

Institui normas gerais sobre desporto e dá 
outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 27. As entidades de prática desportiva partici-
pantes de competições profissionais e as entidades de 
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administração de desporto ou ligas em que se organi-
zarem, independentemente da forma jurídica adotada, 
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao 
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, além das sanções e responsabilidades pre-
vistas no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos 
ou bens sociais da entidade desportiva em proveito 
próprio ou de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003)

§ 1o (parágrafo único original) (Revogado). (Re-
dação dada pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 2o A entidade a que se refere este artigo não 
poderá utilizar seus bens patrimoniais, desportivos 
ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou 
oferecê-los como garantia, salvo com a concordância 
da maioria absoluta da assembléia-geral dos associa-
dos e na conformidade do respectivo estatuto. (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 3o Em qualquer das hipóteses previstas no caput 
deste artigo, a entidade de prática desportiva deverá 
manter a propriedade de, no mínimo, cinqüenta e um 
por cento do capital com direito a voto e ter o efetivo 
poder de gestão da nova sociedade, sob pena de fi-
car impedida de participar de competições desporti-
vas profissionais. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
(Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 4o A entidade de prática desportiva somente 
poderá assinar contrato ou firmar compromisso por diri-
gente com mandato eletivo. (Incluído pela Lei nº 9.981, 
de 2000) (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que cou-
ber, às entidades a que se refere o caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 6o Sem prejuízo de outros requisitos previstos 
em lei, as entidades de administração do desporto, as 
ligas e as entidades de prática desportiva, para obter 
financiamento com recursos públicos deverão: (Inclu-
ído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 6º Sem prejuízo de outros requisitos previstos 
em lei, as entidades de que trata o caput deste artigo 
somente poderão obter financiamento com recursos 
públicos ou fazer jus a programas de recuperação 
econômico-financeiros se, cumulativamente, atende-
rem às seguintes condições: (Redação dada pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

I – realizar todos os atos necessários para per-
mitir a identificação exata de sua situação financeira; 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

II – apresentar plano de resgate e plano de inves-
timento; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

III – garantir a independência de seus conselhos 
de fiscalização e administração, quando houver; (In-
cluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

IV – adotar modelo profissional e transparente; 
e (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

V – elaborar e publicar suas demonstrações fi-
nanceiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por 
auditores independentes. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003)

V – apresentar suas demonstrações financeiras, 
juntamente com os respectivos relatórios de auditoria, 
nos termos definidos no inciso I do art. 46-A desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 7o Os recursos do financiamento voltados à 
implementação do plano de resgate serão utilizados: 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

I – prioritariamente, para quitação de débitos fis-
cais, previdenciários e trabalhistas; e (Incluído pela Lei 
nº 10.672, de 2003)

II – subsidiariamente, para construção ou melhoria 
de estádio próprio ou de que se utilizam para mando 
de seus jogos, com a finalidade de atender a critérios 
de segurança, saúde e bem estar do torcedor. (Inclu-
ído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 8o Na hipótese do inciso II do § 7o, a entidade 
de prática desportiva deverá apresentar à instituição 
financiadora o orçamento das obras pretendidas. (In-
cluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 9o É facultado às entidades desportivas profis-
sionais constituírem-se regularmente em sociedade 
empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts. 
1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 10. Considera-se entidade desportiva profissio-
nal, para fins desta Lei, as entidades de prática des-
portiva envolvidas em competições de atletas profissio-
nais, as ligas em que se organizarem e as entidades 
de administração de desporto profissional. (Incluído 
pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 11. Apenas as entidades desportivas profissio-
nais que se constituírem regularmente em sociedade 
empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao 
regime da sociedade em comum e, em especial, ao 
disposto no art. 990 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003)

§ 11. Os administradores de entidades desporti-
vas profissionais respondem solidária e ilimitadamen-
te pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária 
ou contrários ao previsto no contrato social ou esta-
tuto, nos termos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
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de 2002 – Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 
12.395, de 2011).

§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.672, de 
2003)

§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do 
disposto nesta Lei, as atividades profissionais das 
entidades de prática desportiva, das entidades de ad-
ministração de desporto e das ligas desportivas, inde-
pendentemente da forma jurídica como estas estejam 
constituídas, equiparam-se às das sociedades empre-
sárias, notadamente para efeitos tributários, fiscais, 
previdenciários, financeiros, contábeis e administrati-
vos. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do 
disposto nesta Lei, as atividades profissionais das en-
tidades de que trata o caput deste artigo, independen-
temente da forma jurídica sob a qual estejam consti-
tuídas, equiparam-se às das sociedades empresárias. 
(Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

Art. 27-A. Nenhuma pessoa física ou jurídica que, 
direta ou indiretamente, seja detentora de parcela do 
capital com direito a voto ou, de qualquer forma, parti-
cipe da administração de qualquer entidade de prática 
desportiva poderá ter participação simultânea no capital 
social ou na gestão de outra entidade de prática des-
portiva disputante da mesma competição profissional. 
(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 1o É vedado que duas ou mais entidades de 
prática desportiva disputem a mesma competição pro-
fissional das primeiras séries ou divisões das diversas 
modalidades desportivas quando: (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000)

a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta 
ou indiretamente, através de relação contratual, explo-
re, controle ou administre direitos que integrem seus 
patrimônios; ou, (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

b) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta 
ou indiretamente, seja detentora de parcela do capi-
tal com direito a voto ou, de qualquer forma, participe 
da administração de mais de uma sociedade ou as-
sociação que explore, controle ou administre direitos 
que integrem os seus patrimônios. (Incluído pela Lei 
nº 9.981, de 2000)

§ 2o A vedação de que trata este artigo aplica-se: 
(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau 
das pessoas físicas; e (Incluído pela Lei nº 9.981, de 
2000)

b) às sociedades controladoras, controladas e co-
ligadas das mencionadas pessoas jurídicas, bem como 
a fundo de investimento, condomínio de investidores 
ou outra forma assemelhada que resulte na participa-

ção concomitante vedada neste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 9.981, de 2000)

§ 3o Excluem-se da vedação de que trata este 
artigo os contratos de administração e investimentos 
em estádios, ginásios e praças desportivas, de patro-
cínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
de publicidade e de propaganda, desde que não im-
portem na administração direta ou na co-gestão das 
atividades desportivas profissionais das entidades 
de prática desportiva, assim como os contratos indi-
viduais ou coletivos que sejam celebrados entre as 
detentoras de concessão, permissão ou autorização 
para exploração de serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, bem como de televisão por assi-
natura, e entidades de prática desportiva para fins de 
transmissão de eventos desportivos. (Incluído pela Lei 
nº 9.981, de 2000)

§ 4o A infringência a este artigo implicará a ina-
bilitação da entidade de prática desportiva para a per-
cepção dos benefícios de que trata o art. 18, bem como 
a suspensão prevista no art. 48, IV, enquanto perdurar 
a transgressão. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 5o Ficam as detentoras de concessão, per-
missão ou autorização para exploração de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como 
de televisão por assinatura, impedidas de patrocinar 
entidades de prática desportiva. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000)

§ 4o A infringência a este artigo implicará a ina-
bilitação da entidade de prática desportiva para per-
cepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 5o As empresas detentoras de concessão, per-
missão ou autorização para exploração de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como 
de televisão por assinatura, ficam impedidas de pa-
trocinar ou veicular sua própria marca, bem como a 
de seus canais e dos títulos de seus programas, nos 
uniformes de competições das entidades desportivas. 
(Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 6o A violação do disposto no § 5o implicará a 
eliminação da entidade de prática desportiva que lhe 
deu causa da competição ou do torneio em que aquela 
se verificou, sem prejuízo das penalidades que venham 
a ser aplicadas pela Justiça Desportiva. (Incluído pela 
Lei nº 10.672, de 2003) 

Art. 27-B. São nulas de pleno direito as cláusulas 
de contratos firmados entre as entidades de prática 
desportiva e terceiros, ou entre estes e atletas, que 
possam intervir ou influenciar nas transferências de 
atletas ou, ainda, que interfiram no desempenho do 
atleta ou da entidade de prática desportiva, exceto 
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quando objeto de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

Art. 27-C. São nulos de pleno direito os contratos 
firmados pelo atleta ou por seu representante legal 
com agente desportivo, pessoa física ou jurídica, bem 
como as cláusulas contratuais ou de instrumentos pro-
curatórios que: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

I – resultem vínculo desportivo; (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

II – impliquem vinculação ou exigência de receita 
total ou parcial exclusiva da entidade de prática despor-
tiva, decorrente de transferência nacional ou internacio-
nal de atleta, em vista da exclusividade de que trata o 
inciso I do art. 28; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

III – restrinjam a liberdade de trabalho desporti-
vo; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

IV – estabeleçam obrigações consideradas abu-
sivas ou desproporcionais; (Incluído pela Lei nº 12.395, 
de 2011).

V – infrinjam os princípios da boa-fé objetiva 
ou do fim social do contrato; ou (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011).

VI – versem sobre o gerenciamento de carreira 
de atleta em formação com idade inferior a 18 (dezoito) 
anos. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

Art. 28. A atividade do atleta profissional, de to-
das as modalidades desportivas, é caracterizada por 
remuneração pactuada em contrato formal de trabalho 
firmado com entidade de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, que deverá conter, obriga-
toriamente, cláusula penal para as hipóteses de des-
cumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. 

§ 1o Aplicam-se ao atleta profissional as normas 
gerais da legislação trabalhista e da seguridade social, 
ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou 
integrantes do respectivo contrato de trabalho.

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a entidade 
contratante tem natureza acessória ao respectivo vínculo 
empregatício, dissolvendo-se, para todos os efeitos le-
gais, com o término da vigência do contrato de trabalho. 

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a enti-
dade desportiva contratante tem natureza acessória 
ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para 
todos os efeitos legais: (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003)

I – com o término da vigência do contrato de 
trabalho desportivo; ou (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003)

II – com o pagamento da cláusula penal nos ter-
mos do caput deste artigo; ou ainda (Redação dada 
pela Lei nº 10.672, de 2003)

III – com a rescisão decorrente do inadimplemen-
to salarial de responsabilidade da entidade desportiva 

empregadora prevista nesta Lei. (Redação dada pela 
Lei nº 10.672, de 2003)

§ 3o O valor da cláusula penal a que se refere o 
caput deste artigo será livremente estabelecido pelos 
contratantes até o limite máximo de cem vezes o mon-
tante da remuneração anual pactuada. (Incluído pela 
Lei nº 9.981, de 2000)

§ 4o Em quaisquer das hipóteses previstas no 
§ 3o deste artigo, haverá a redução automática do 
valor da cláusula penal apurada, aplicando-se, para 
cada ano integralizado do vigente contrato de trabalho 
desportivo, os seguintes percentuais progressivos e 
não-cumulativos: (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

a) dez por cento após o primeiro ano; (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

b) vinte por cento após o segundo ano; (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

c) quarenta por cento após o terceiro ano; (Inclu-
ído pela Lei nº 9.981, de 2000)

d) oitenta por cento após o quarto ano.(Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 4o Far-se-á redução automática do valor da cláu-
sula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-
-se, para cada ano integralizado do vigente contrato 
de trabalho desportivo, os seguintes percentuais pro-
gressivos e não-cumulativos: (Redação dada pela Lei 
nº 10.672, de 2003)

I – dez por cento após o primeiro ano; (Redação 
dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

II – vinte por cento após o segundo ano; (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

III – quarenta por cento após o terceiro ano; (Re-
dação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

IV – oitenta por cento após o quarto ano. (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 5o Quando se tratar de transferência interna-
cional, a cláusula penal não será objeto de qualquer 
limitação, desde que esteja expresso no respectivo 
contrato de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000)

Art. 28. A atividade do atleta profissional é ca-
racterizada por remuneração pactuada em contrato 
especial de trabalho desportivo, firmado com entidade 
de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigato-
riamente: (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

I – cláusula indenizatória desportiva, devida ex-
clusivamente à entidade de prática desportiva à qual 
está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses: (In-
cluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

a) transferência do atleta para outra entidade, na-
cional ou estrangeira, durante a vigência do contrato 
especial de trabalho desportivo; ou (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011).
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b) por ocasião do retorno do atleta às atividades 
profissionais em outra entidade de prática desportiva, 
no prazo de até 30 (trinta) meses; e (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

II – cláusula compensatória desportiva, devida 
pela entidade de prática desportiva ao atleta, nas hi-
póteses dos incisos III a V do § 5o. (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

§ 1º O valor da cláusula indenizatória desportiva 
a que se refere o inciso I do caput deste artigo será 
livremente pactuado pelas partes e expressamente 
quantificado no instrumento contratual: (Redação dada 
pela Lei nº 12.395, de 2011).

I – até o limite máximo de 2.000 (duas mil) vezes 
o valor médio do salário contratual, para as transferên-
cias nacionais; e (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

II – sem qualquer limitação, para as transferências 
internacionais. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 2º São solidariamente responsáveis pelo pa-
gamento da cláusula indenizatória desportiva de que 
trata o inciso I do caput deste artigo o atleta e a nova 
entidade de prática desportiva empregadora. (Redação 
dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395, 
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).

II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 12.395, 
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).

III – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.395, 
de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 3º O valor da cláusula compensatória desportiva 
a que se refere o inciso II do caput deste artigo será 
livremente pactuado entre as partes e formalizado no 
contrato especial de trabalho desportivo, observando-
-se, como limite máximo, 400 (quatrocentas) vezes o 
valor do salário mensal no momento da rescisão e, 
como limite mínimo, o valor total de salários mensais 
a que teria direito o atleta até o término do referido 
contrato. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 4º Aplicam-se ao atleta profissional as normas 
gerais da legislação trabalhista e da Seguridade So-
cial, ressalvadas as peculiaridades constantes desta 
Lei, especialmente as seguintes: (Redação dada pela 
Lei nº 12.395, de 2011).

I – se conveniente à entidade de prática des-
portiva, a concentração não poderá ser superior a 3 
(três) dias consecutivos por semana, desde que esteja 
programada qualquer partida, prova ou equivalente, 
amistosa ou oficial, devendo o atleta ficar à disposição 
do empregador por ocasião da realização de competi-
ção fora da localidade onde tenha sua sede; (Redação 
dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

II – o prazo de concentração poderá ser ampliado, 
independentemente de qualquer pagamento adicional, 

quando o atleta estiver à disposição da entidade de 
administração do desporto; (Redação dada pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

III – acréscimos remuneratórios em razão de 
períodos de concentração, viagens, pré-temporada e 
participação do atleta em partida, prova ou equivalen-
te, conforme previsão contratual; (Redação dada pela 
Lei nº 12.395, de 2011).

IV – repouso semanal remunerado de 24 (vin-
te e quatro) horas ininterruptas, preferentemente em 
dia subsequente à participação do atleta na partida, 
prova ou equivalente, quando realizada no final de 
semana; (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

V – férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, 
acrescidas do abono de férias, coincidentes com o re-
cesso das atividades desportivas; (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011).

VI – jornada de trabalho desportiva normal de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais. (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

§ 5º O vínculo desportivo do atleta com a entida-
de de prática desportiva contratante constitui-se com 
o registro do contrato especial de trabalho desportivo 
na entidade de administração do desporto, tendo na-
tureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, 
dissolvendo-se, para todos os efeitos legais: (Redação 
dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

I – com o término da vigência do contrato ou o 
seu distrato; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

II – com o pagamento da cláusula indenizatória 
desportiva ou da cláusula compensatória desporti-
va; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

III – com a rescisão decorrente do inadimplemen-
to salarial, de responsabilidade da entidade de prática 
desportiva empregadora, nos termos desta Lei; (Inclu-
ído pela Lei nº 12.395, de 2011).

IV – com a rescisão indireta, nas demais hipóte-
ses previstas na legislação trabalhista; e (Incluído pela 
Lei nº 12.395, de 2011).

V – com a dispensa imotivada do atleta. (Incluído 
pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 6o Na hipótese prevista no § 3o, quando se tratar 
de atletas profissionais que recebam até dez salários 
mínimos mensais, o montante da cláusula penal fica 
limitado a dez vezes o valor da remuneração anual 
pactuada ou a metade do valor restante do contrato, 
aplicando-se o que for menor.(Incluído pela Lei nº 9.981, 
de 2000) (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 7o É vedada a outorga de poderes mediante 
instrumento procuratório público ou particular relacio-
nados a vínculo desportivo e uso de imagem de atle-
tas profissionais em prazo superior a um ano. (Incluído 
pela Lei nº 10.672, de 2003)
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§ 7º A entidade de prática desportiva poderá sus-
pender o contrato especial de trabalho desportivo do 
atleta profissional, ficando dispensada do pagamento 
da remuneração nesse período, quando o atleta for 
impedido de atuar, por prazo ininterrupto superior a 
90 (noventa) dias, em decorrência de ato ou evento 
de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado da 
atividade profissional, conforme previsto no referido 
contrato. (Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 8º O contrato especial de trabalho desportivo 
deverá conter cláusula expressa reguladora de sua 
prorrogação automática na ocorrência da hipótese 
prevista no § 7o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011).

§ 9º Quando o contrato especial de trabalho 
desportivo for por prazo inferior a 12 (doze) meses, o 
atleta profissional terá direito, por ocasião da rescisão 
contratual por culpa da entidade de prática desporti-
va empregadora, a tantos doze avos da remuneração 
mensal quantos forem os meses da vigência do contra-
to, referentes a férias, abono de férias e 13o (décimo 
terceiro) salário. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 10. Não se aplicam ao contrato especial de tra-
balho desportivo os arts. 479 e 480 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011).

Art. 28-A. Caracteriza-se como autônomo o atleta 
maior de 16 (dezesseis) anos que não mantém relação 
empregatícia com entidade de prática desportiva, aufe-
rindo rendimentos por conta e por meio de contrato de 
natureza civil. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 1º O vínculo desportivo do atleta autônomo com 
a entidade de prática desportiva resulta de inscrição 
para participar de competição e não implica reconhe-
cimento de relação empregatícia. (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011).

§ 2º A filiação ou a vinculação de atleta autôno-
mo a entidade de administração ou a sua integração 
a delegações brasileiras partícipes de competições in-
ternacionais não caracteriza vínculo empregatício. (In-
cluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica às 
modalidades desportivas coletivas. (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011).
....................................................................................

LEI Nº 10.672, DE 15 DE MAIO DE 2003

Mensagem de veto 
Conversão da MPv nº 79, de 2002

Altera dispositivos da Lei no 9.615, de 24 de 
março de 1998, e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2o ..................................................................
Parágrafo único. A exploração e a gestão do des-

porto profissional constituem exercício de atividade 
econômica sujeitando-se, especificamente, à obser-
vância dos princípios:

I – da transparência financeira e administrativa;
II – da moralidade na gestão desportiva;
III – da responsabilidade social de seus dirigentes;
IV – do tratamento diferenciado em relação ao 

desporto não profissional; e
V – da participação na organização desportiva 

do País.” (NR) 
“Art. 4o ..................................................................
I – o Ministério do Esporte;
II – (Revogado).
III – o Conselho Nacional do Esporte – CNE;
..................................................................
§ 2o A organização desportiva do País, fundada 

na liberdade de associação, integra o patrimônio cul-
tural brasileiro e é considerada de elevado interesse 
social, inclusive para os fins do disposto nos incisos 
I e III do art. 5o da Lei Complementar no 75, de 20 de 
maio de 1993.” (NR)

“Art. 5o (VETADO)”
“Art. 6o Constituem recursos do Ministério do 

Esporte:
..................................................................” (NR)
“Art. 7o Os recursos do Ministério do Esporte te-

rão a seguinte destinação:
..................................................................” (NR)
“Art. 8o ..................................................................
..................................................................
IV – quinze por cento para o Ministério do Esporte.
..................................................................” (NR)
“Art. 11. O CNE é órgão colegiado de normatiza-

ção, deliberação e assessoramento, diretamente vin-
culado ao Ministro de Estado do Esporte, cabendo-lhe:

..................................................................
IV – propor prioridades para o plano de aplicação 

de recursos do Ministério do Esporte;
..................................................................
Parágrafo único. O Ministério do Esporte dará 

apoio técnico e administrativo ao CNE.” (NR)
“Art. 12-A. O CNE será composto por vinte e dois 

membros indicados pelo Ministro do Esporte, que o 
presidirá.

..................................................................” (NR)
“Art. 20 ..................................................................
..................................................................
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§ 6o As ligas formadas por entidades de práti-
ca desportiva envolvidas em competições de atletas 
profissionais equiparam-se, para fins do cumprimento 
do disposto nesta Lei, às entidades de administração 
do desporto.

§ 7o As entidades nacionais de administração de 
desporto serão responsáveis pela organização dos 
calendários anuais de eventos oficiais das respectivas 
modalidades.” (NR)

“Art. 23. ..................................................................
Parágrafo único. Independentemente de previsão 

estatutária é obrigatório o afastamento preventivo e 
imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso 
incorram em qualquer das hipóteses do inciso II, as-
segurado o processo regular e a ampla defesa para a 
destituição.” (NR)

“Art. 26. ..................................................................
Parágrafo único. Considera-se competição pro-

fissional para os efeitos desta Lei aquela promovida 
para obter renda e disputada por atletas profissionais 
cuja remuneração decorra de contrato de trabalho 
desportivo.”

“Art. 27. As entidades de prática desportiva partici-
pantes de competições profissionais e as entidades de 
administração de desporto ou ligas em que se organi-
zarem, independentemente da forma jurídica adotada, 
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao 
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, além das sanções e responsabilidades pre-
vistas no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos 
ou bens sociais da entidade desportiva em proveito 
próprio ou de terceiros. 
....................................................................................

§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado).
§ 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que cou-

ber, às entidades a que se refere o caput deste artigo.
§ 6o Sem prejuízo de outros requisitos previstos 

em lei, as entidades de administração do desporto, as 
ligas e as entidades de prática desportiva, para obter 
financiamento com recursos públicos deverão:

I – realizar todos os atos necessários para per-
mitir a identificação exata de sua situação financeira;

II – apresentar plano de resgate e plano de in-
vestimento;

III – garantir a independência de seus conselhos 
de fiscalização e administração, quando houver;

IV – adotar modelo profissional e transparente; e
V – elaborar e publicar suas demonstrações fi-

nanceiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por 
auditores independentes.

§ 7o Os recursos do financiamento voltados à 
implementação do plano de resgate serão utilizados:

I – prioritariamente, para quitação de débitos fis-
cais, previdenciários e trabalhistas; e

II – subsidiariamente, para construção ou melhoria 
de estádio próprio ou de que se utilizam para mando 
de seus jogos, com a finalidade de atender a critérios 
de segurança, saúde e bem estar do torcedor.

§ 8o Na hipótese do inciso II do § 7o, a entidade 
de prática desportiva deverá apresentar à instituição 
financiadora o orçamento das obras pretendidas.

§ 9o É facultado às entidades desportivas profis-
sionais constituírem-se regularmente em sociedade 
empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts. 
1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil.

§ 10. Considera-se entidade desportiva profissio-
nal, para fins desta Lei, as entidades de prática des-
portiva envolvidas em competições de atletas profissio-
nais, as ligas em que se organizarem e as entidades 
de administração de desporto profissional.

§ 11. Apenas as entidades desportivas profissio-
nais que se constituírem regularmente em sociedade 
empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao 
regime da sociedade em comum e, em especial, ao 
disposto no art. 990 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil.

§ 12. (VETADO)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do dis-

posto nesta Lei, as atividades profissionais das entidades 
de prática desportiva, das entidades de administração 
de desporto e das ligas desportivas, independentemen-
te da forma jurídica como estas estejam constituídas, 
equiparam-se às das sociedades empresárias, notada-
mente para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, 
financeiros, contábeis e administrativos.” (NR)

“Art. 27-A ...............................................................
....................................................................................

§ 4o A infringência a este artigo implicará a ina-
bilitação da entidade de prática desportiva para per-
cepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta Lei.

§ 5o As empresas detentoras de concessão, 
permissão ou autorização para exploração de ser-
viço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
bem como de televisão por assinatura, ficam impe-
didas de patrocinar ou veicular sua própria marca, 
bem como a de seus canais e dos títulos de seus 
programas, nos uniformes de competições das en-
tidades desportivas.

§ 6o A violação do disposto no § 5o implicará a 
eliminação da entidade de prática desportiva que lhe 
deu causa da competição ou do torneio em que aquela 
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se verificou, sem prejuízo das penalidades que venham 
a ser aplicadas pela Justiça Desportiva.” (NR) 

“Art. 28. ..................................................................
....................................................................................

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a enti-
dade desportiva contratante tem natureza acessória 
ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para 
todos os efeitos legais:

I – com o término da vigência do contrato de tra-
balho desportivo; ou

II – com o pagamento da cláusula penal nos ter-
mos do caput deste artigo; ou ainda

III – com a rescisão decorrente do inadimplemen-
to salarial de responsabilidade da entidade desportiva 
empregadora prevista nesta Lei.
....................................................................................

§ 4o Far-se-á redução automática do valor da cláu-
sula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-
-se, para cada ano integralizado do vigente contrato 
de trabalho desportivo, os seguintes percentuais pro-
gressivos e não-cumulativos:

I – dez por cento após o primeiro ano;
II – vinte por cento após o segundo ano;
III – quarenta por cento após o terceiro ano;
IV – oitenta por cento após o quarto ano.

....................................................................................
§ 6o (Revogado).
§ 7o É vedada a outorga de poderes mediante 

instrumento procuratório público ou particular relacio-
nados a vínculo desportivo e uso de imagem de atle-
tas profissionais em prazo superior a um ano.” (NR)

“Art. 29. A entidade de prática desportiva forma-
dora do atleta terá o direito de assinar com esse, a 
partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contra-
to de trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser 
superior a cinco anos.
....................................................................................

§ 3o A entidade de prática desportiva formadora 
detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta 
por ela profissionalizado terá o direito de preferência 
para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo 
não poderá ser superior a dois anos.

§ 4o O atleta não profissional em formação, 
maior de quatorze e menor de vinte anos de idade, 
poderá receber auxílio financeiro da entidade de prá-
tica desportiva formadora, sob a forma de bolsa de 
aprendizagem livremente pactuada mediante contra-
to formal, sem que seja gerado vínculo empregatício 
entre as partes.

§ 5o É assegurado o direito ao ressarcimento 
dos custos de formação de atleta não profissional 
menor de vinte anos de idade à entidade de prática 
de desporto formadora sempre que, sem a expres-

sa anuência dessa, aquele participar de competição 
desportiva representando outra entidade de prática 
desportiva.

§ 6o Os custos de formação serão ressarcidos 
pela entidade de prática desportiva usufruidora de 
atleta por ela não formado pelos seguintes valores:

I – quinze vezes o valor anual da bolsa de apren-
dizagem comprovadamente paga na hipótese de o 
atleta não profissional ser maior de dezesseis e menor 
de dezessete anos de idade;

II – vinte vezes o valor anual da bolsa de aprendi-
zagem comprovadamente paga na hipótese de o atleta 
não profissional ser maior de dezessete e menor de 
dezoito anos de idade;

III – vinte e cinco vezes o valor anual da bolsa de 
aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de 
o atleta não profissional ser maior de dezoito e menor 
de dezenove anos de idade;

IV – trinta vezes o valor anual da bolsa de apren-
dizagem comprovadamente paga na hipótese de o 
atleta não profissional ser maior de dezenove e menor 
de vinte anos de idade.

§ 7o A entidade de prática desportiva formadora 
para fazer jus ao ressarcimento previsto neste artigo 
deverá preencher os seguintes requisitos:

I – cumprir a exigência constante do § 2o deste 
artigo;

II – comprovar que efetivamente utilizou o atle-
ta em formação em competições oficiais não profis-
sionais;

III – propiciar assistência médica, odontológica e 
psicológica, bem como contratação de seguro de vida 
e ajuda de custo para transporte;

IV – manter instalações desportivas adequadas, 
sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segu-
rança e salubridade, além de corpo de profissionais 
especializados em formação técnico-desportiva;

V – ajustar o tempo destinado à formação dos 
atletas aos horários do currículo escolar ou de curso 
profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveita-
mento escolar.” (NR)

“Art. 31. ..................................................................
....................................................................................

§ 3o Sempre que a rescisão se operar pela apli-
cação do disposto no caput deste artigo, a multa res-
cisória a favor do atleta será conhecida pela aplicação 
do disposto no art. 479 da CLT.

§ 4o (VETADO)” (NR)
“Art. 90-A. (VETADO)”
“Art. 90-B. (VETADO)”
 Art. 2o Os arts. 40 e 46-A da Lei no 9.615, de 24 

de março de 1998, passam a vigorar com as seguin-



64430 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

tes alterações, renumerando-se para § 1o os atuais 
parágrafos únicos:

“Art. 40. (VETADO)
....................................................................................

§ 2o Se a entidade de prática desportiva ceden-
te de atleta profissional para entidade de prática des-
portiva estrangeira tiver sido cessionária do atleta, no 
prazo inferior a doze meses, em transferência definiti-
va ou empréstimo, oneroso ou gratuito, para qualquer 
outra entidade de prática desportiva, será caracteri-
zada como entidade repassadora, fazendo jus a vinte 
e cinco por cento do valor pactuado para a cessão ou 
transferência internacional, ficando a entidade forma-
dora com direito de receber setenta e cinco por cento 
do valor pago pela entidade estrangeira, desde que a 
entidade formadora do atleta não tenha sido previa-
mente indenizada.” (NR)

“Art. 46-A. As ligas desportivas, as entidades de 
administração de desporto e as de prática desportiva 
envolvidas em qualquer competição de atletas profis-
sionais, independentemente da forma jurídica adotada, 
ficam obrigadas a:

I – elaborar e publicar, até o último dia útil do mês 
de abril, suas demonstrações financeiras na forma de-
finida pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
após terem sido auditadas por auditores independentes;

II – apresentar suas contas juntamente com os 
relatórios da auditoria de que trata o inciso I ao Con-
selho Nacional do Esporte – CNE, sempre que forem 
beneficiárias de recursos públicos, na forma do regu-
lamento.

§ 1o Sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas na legislação tributária, trabalhista, previden-
ciária, cambial, e das conseqüentes responsabilidades 
civil e penal, a infringência a este artigo implicará:

I – para as entidades de administração do despor-
to e ligas desportivas, a inelegibilidade, por dez anos, 
de seus dirigentes para o desempenho de cargos ou 
funções eletivas ou de livre nomeação, em quaisquer 
das entidades ou órgãos referidos no parágrafo único 
do art. 13 desta Lei;

II – para as entidades de prática desportiva, a 
inelegibilidade, por cinco anos, de seus dirigentes para 
cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação em 
qualquer entidade ou empresa direta ou indiretamente 
vinculada às competições profissionais da respectiva 
modalidade desportiva.

§ 2o As entidades que violarem o disposto neste 
artigo ficam ainda sujeitas:

I – ao afastamento de seus dirigentes; e
II – à nulidade de todos os atos praticados por 

seus dirigentes em nome da entidade após a prática 
da infração.

§ 3o Os dirigentes de que trata o § 2o serão sem-
pre:

I – o presidente da entidade, ou aquele que lhe 
faça as vezes; e

II – o dirigente que praticou a infração ainda que 
por omissão.

§ 4o (VETADO)” (NR)
 Art. 3o O art. 50 da Lei no 9.615, de 24 de março 

de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 50. A organização, o funcionamento e as 

atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao pro-
cesso e julgamento das infrações disciplinares e às 
competições desportivas, serão definidas em códigos 
desportivos, facultando-se às ligas constituir seus 
próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação 
restrita às suas competições.

..................................................................” (NR) 
 Art. 4o O art. 8o da Lei no 10.359, de 27 de dezem-

bro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 8o Esta Lei entra em vigor em 30 de junho 

de 2004.” (NR)
 Art. 5o Revogam-se o inciso II do art. 4o, os §§ 1o 

e 2o do art. 5o, os §§ 3o e 4o do art. 27 e o § 6o do art. 
28 da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, e a Me-
dida Provisória no 2.193-6, de 23 de agosto de 2001.

 Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Brasília, 15 de maio de 2003; 182o da Indepen-
dência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Márcio Thomaz Bastos – Marcio Fortes de 
Almeida – Agnelo Santos Queiroz Filho – Álvaro 
Augusto Ribeiro Costa.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.5.2003

(Às Comissões de Educação, Cultura e Espor-
te; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 429, DE 2012 

Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
que institui normas gerais sobre despor-
to e dá outras providências, para sujeitar 
ex-dirigentes de entidades desportivas pro-
fissionais às responsabilidades e sanções 
civis, especificadas na Lei.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 9.615, de 24 de mar-

ço de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 27.  .........................................................
 .......................................................................
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§ 14. As determinações do caput deste artigo 
estendem-se aos dirigentes daquelas entida-
des que firmarem contratos ou obtiverem an-
tecipação de receitas que extravasem o fim 
de seus mandatos, sem expressa autorização 
estatutária.” (NR)

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

Justificação

Esta proposição tem o intuito de corrigir uma 
lacuna da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, a 
chamada Lei Pelé.

Com as mudanças trazidas ao Estatuto do Es-
porte pela Lei nº 10.672, de 15 de maio de 2003 (con-
versão da Medida Provisória nº 79, de 2002), foram 
estipulados princípios para exploração e a gestão do 
desporto profissional no País, entre eles: (1) transpa-
rência financeira e administrativa; (2) moralidade na 
gestão desportiva; e (3) responsabilidade social de 
seus dirigentes.

Os dispositivos alterados e acrescidos vieram no 
sentido de cumprir esses princípios. Dessarte, o caput 
do art. 27 da Lei Pelé determina, desde então, que:

Art. 27. As entidades de prática desportiva partici-
pantes de competições profissionais e as entidades de 
administração de desporto ou ligas em que se organi-
zarem, independentemente da forma jurídica adotada, 
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao 
disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, além das sanções e responsabilidades pre-
vistas no caput do art. 1.017 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos 
ou bens sociais da entidade desportiva em proveito 
próprio ou de terceiros.

Pelo acréscimo do § 14 ao art. 27, estendem-
-se as sanções e responsabilidades, a que se refere 
esse caput, aos dirigentes das entidades que firmarem 
contratos ou obtiverem antecipação de receitas que 
extravasem o fim de seus mandatos, sem expressa 
autorização estatutária.

A medida visa a diminuir riscos de que dirigentes 
deixem dívidas insolvíveis para seus sucessores ou se 
utilizem de créditos antecipados de forma irresponsá-
vel, sem possível responsabilização posterior.

É mais uma medida de moralidade da gestão, 
evitando que dirigentes “esvaziem os caixas” de seus 
clubes ou federações, tornando de impossível gestão 
futuras direções destes.

Pela relevância da matéria, contamos com o apoio 
dos nobres Pares para a aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998

Regulamento
Regulamento
Vide Decreto nº 3.659, de 14.11.2000
Vide Decreto nº 4.201, de 18.4.2002
Mensagem de veto
Texto compilado

Institui normas gerais sobre desporto e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 27. As entidades de prática desportiva partici-
pantes de competições profissionais e as entidades de 
administração de desporto ou ligas em que se organi-
zarem, independentemente da forma jurídica adotada, 
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao 
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, além das sanções e responsabilidades pre-
vistas no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos 
ou bens sociais da entidade desportiva em proveito 
próprio ou de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003)

§ 1o (parágrafo único original) (Revogado). (Re-
dação dada pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 2o A entidade a que se refere este artigo não 
poderá utilizar seus bens patrimoniais, desportivos 
ou sociais para integralizar sua parcela de capital ou 
oferecê-los como garantia, salvo com a concordância 
da maioria absoluta da assembléia-geral dos associa-
dos e na conformidade do respectivo estatuto. (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 3o Em qualquer das hipóteses previstas no caput 
deste artigo, a entidade de prática desportiva deverá 
manter a propriedade de, no mínimo, cinqüenta e um 
por cento do capital com direito a voto e ter o efetivo 
poder de gestão da nova sociedade, sob pena de fi-
car impedida de participar de competições desporti-
vas profissionais. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000) 
(Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 4o A entidade de prática desportiva somente 
poderá assinar contrato ou firmar compromisso por 
dirigente com mandato eletivo. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000) (Revogado pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que cou-
ber, às entidades a que se refere o caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 6o Sem prejuízo de outros requisitos previstos 
em lei, as entidades de administração do desporto, as 
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ligas e as entidades de prática desportiva, para obter 
financiamento com recursos públicos deverão: (Inclu-
ído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 6º Sem prejuízo de outros requisitos previstos 
em lei, as entidades de que trata o caput deste artigo 
somente poderão obter financiamento com recursos 
públicos ou fazer jus a programas de recuperação 
econômico-financeiros se, cumulativamente, atende-
rem às seguintes condições: (Redação dada pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

I – realizar todos os atos necessários para per-
mitir a identificação exata de sua situação financeira; 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

II – apresentar plano de resgate e plano de inves-
timento; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

III – garantir a independência de seus conselhos 
de fiscalização e administração, quando houver; (In-
cluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

IV – adotar modelo profissional e transparente; 
e (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

V – elaborar e publicar suas demonstrações fi-
nanceiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por 
auditores independentes. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003)

V – apresentar suas demonstrações financeiras, 
juntamente com os respectivos relatórios de auditoria, 
nos termos definidos no inciso I do art. 46-A desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

§ 7o Os recursos do financiamento voltados à 
implementação do plano de resgate serão utilizados: 
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

I – prioritariamente, para quitação de débitos fis-
cais, previdenciários e trabalhistas; e (Incluído pela Lei 
nº 10.672, de 2003)

II – subsidiariamente, para construção ou melhoria 
de estádio próprio ou de que se utilizam para mando 
de seus jogos, com a finalidade de atender a critérios 
de segurança, saúde e bem estar do torcedor. (Inclu-
ído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 8o Na hipótese do inciso II do § 7o, a entidade 
de prática desportiva deverá apresentar à instituição 
financiadora o orçamento das obras pretendidas. (In-
cluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 9o É facultado às entidades desportivas profis-
sionais constituírem-se regularmente em sociedade 
empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts. 
1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 10. Considera-se entidade desportiva profissio-
nal, para fins desta Lei, as entidades de prática des-
portiva envolvidas em competições de atletas profissio-
nais, as ligas em que se organizarem e as entidades 

de administração de desporto profissional. (Incluído 
pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 11. Apenas as entidades desportivas profissio-
nais que se constituírem regularmente em sociedade 
empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao 
regime da sociedade em comum e, em especial, ao 
disposto no art. 990 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil. (Incluído pela Lei nº 10.672, 
de 2003)

§ 11. Os administradores de entidades desporti-
vas profissionais respondem solidária e ilimitadamen-
te pelos atos ilícitos praticados, de gestão temerária 
ou contrários ao previsto no contrato social ou esta-
tuto, nos termos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 
12.395, de 2011).

§ 12. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.672, de 
2003)

§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do 
disposto nesta Lei, as atividades profissionais das 
entidades de prática desportiva, das entidades de ad-
ministração de desporto e das ligas desportivas, inde-
pendentemente da forma jurídica como estas estejam 
constituídas, equiparam-se às das sociedades empre-
sárias, notadamente para efeitos tributários, fiscais, 
previdenciários, financeiros, contábeis e administrati-
vos. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do 
disposto nesta Lei, as atividades profissionais das en-
tidades de que trata o caput deste artigo, independen-
temente da forma jurídica sob a qual estejam consti-
tuídas, equiparam-se às das sociedades empresárias. 
(Redação dada pela Lei nº 12.395, de 2011).

Art. 27-A. Nenhuma pessoa física ou jurídica que, 
direta ou indiretamente, seja detentora de parcela do 
capital com direito a voto ou, de qualquer forma, parti-
cipe da administração de qualquer entidade de prática 
desportiva poderá ter participação simultânea no capital 
social ou na gestão de outra entidade de prática des-
portiva disputante da mesma competição profissional. 
(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 1o É vedado que duas ou mais entidades de 
prática desportiva disputem a mesma competição pro-
fissional das primeiras séries ou divisões das diversas 
modalidades desportivas quando: (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000)

a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta 
ou indiretamente, através de relação contratual, explo-
re, controle ou administre direitos que integrem seus 
patrimônios; ou, (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

b) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta 
ou indiretamente, seja detentora de parcela do capi-
tal com direito a voto ou, de qualquer forma, participe 
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da administração de mais de uma sociedade ou as-
sociação que explore, controle ou administre direitos 
que integrem os seus patrimônios. (Incluído pela Lei 
nº 9.981, de 2000)

§ 2o A vedação de que trata este artigo aplica-se: 
(Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo grau 
das pessoas físicas; e (Incluído pela Lei nº 9.981, de 
2000)

b) às sociedades controladoras, controladas e co-
ligadas das mencionadas pessoas jurídicas, bem como 
a fundo de investimento, condomínio de investidores 
ou outra forma assemelhada que resulte na participa-
ção concomitante vedada neste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 9.981, de 2000)

§ 3o Excluem-se da vedação de que trata este 
artigo os contratos de administração e investimentos 
em estádios, ginásios e praças desportivas, de patro-
cínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
de publicidade e de propaganda, desde que não im-
portem na administração direta ou na co-gestão das 
atividades desportivas profissionais das entidades 
de prática desportiva, assim como os contratos indi-
viduais ou coletivos que sejam celebrados entre as 
detentoras de concessão, permissão ou autorização 
para exploração de serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, bem como de televisão por assi-
natura, e entidades de prática desportiva para fins de 
transmissão de eventos desportivos. (Incluído pela Lei 
nº 9.981, de 2000)

§ 4o A infringência a este artigo implicará a ina-
bilitação da entidade de prática desportiva para a per-
cepção dos benefícios de que trata o art. 18, bem como 
a suspensão prevista no art. 48, IV, enquanto perdurar 
a transgressão. (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 5o Ficam as detentoras de concessão, per-
missão ou autorização para exploração de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como 
de televisão por assinatura, impedidas de patrocinar 
entidades de prática desportiva. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000)

§ 4o A infringência a este artigo implicará a ina-
bilitação da entidade de prática desportiva para per-
cepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 5o As empresas detentoras de concessão, per-
missão ou autorização para exploração de serviço de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como 
de televisão por assinatura, ficam impedidas de pa-
trocinar ou veicular sua própria marca, bem como a 
de seus canais e dos títulos de seus programas, nos 
uniformes de competições das entidades desportivas. 
(Redação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 6o A violação do disposto no § 5o implicará a 
eliminação da entidade de prática desportiva que lhe 
deu causa da competição ou do torneio em que aquela 
se verificou, sem prejuízo das penalidades que venham 
a ser aplicadas pela Justiça Desportiva. (Incluído pela 
Lei nº 10.672, de 2003) 

Art. 27-B. São nulas de pleno direito as cláusulas 
de contratos firmados entre as entidades de prática 
desportiva e terceiros, ou entre estes e atletas, que 
possam intervir ou influenciar nas transferências de 
atletas ou, ainda, que interfiram no desempenho do 
atleta ou da entidade de prática desportiva, exceto 
quando objeto de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

Art. 27-C. São nulos de pleno direito os contratos 
firmados pelo atleta ou por seu representante legal 
com agente desportivo, pessoa física ou jurídica, bem 
como as cláusulas contratuais ou de instrumentos pro-
curatórios que: (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

I – resultem vínculo desportivo; (Incluído pela Lei 
nº 12.395, de 2011).

II – impliquem vinculação ou exigência de re-
ceita total ou parcial exclusiva da entidade de práti-
ca desportiva, decorrente de transferência nacional 
ou internacional de atleta, em vista da exclusividade 
de que trata o inciso I do art. 28; (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011).

III – restrinjam a liberdade de trabalho desporti-
vo; (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

IV – estabeleçam obrigações consideradas abu-
sivas ou desproporcionais; (Incluído pela Lei nº 12.395, 
de 2011).

V – infrinjam os princípios da boa-fé objetiva 
ou do fim social do contrato; ou (Incluído pela Lei nº 
12.395, de 2011).

VI – versem sobre o gerenciamento de carreira 
de atleta em formação com idade inferior a 18 (dezoito) 
anos. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

Art. 28. A atividade do atleta profissional, de to-
das as modalidades desportivas, é caracterizada por 
remuneração pactuada em contrato formal de trabalho 
firmado com entidade de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, que deverá conter, obriga-
toriamente, cláusula penal para as hipóteses de des-
cumprimento, rompimento ou rescisão unilateral. 

§ 1o Aplicam-se ao atleta profissional as normas 
gerais da legislação trabalhista e da seguridade social, 
ressalvadas as peculiaridades expressas nesta Lei ou 
integrantes do respectivo contrato de trabalho.

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a entida-
de contratante tem natureza acessória ao respectivo 
vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os 
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efeitos legais, com o término da vigência do contrato 
de trabalho. 

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a enti-
dade desportiva contratante tem natureza acessória 
ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para 
todos os efeitos legais: (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003)

I – com o término da vigência do contrato de 
trabalho desportivo; ou (Redação dada pela Lei nº 
10.672, de 2003)

II – com o pagamento da cláusula penal nos ter-
mos do caput deste artigo; ou ainda (Redação dada 
pela Lei nº 10.672, de 2003)

III – com a rescisão decorrente do inadimplemen-
to salarial de responsabilidade da entidade desportiva 
empregadora prevista nesta Lei. (Redação dada pela 
Lei nº 10.672, de 2003)

§ 3o O valor da cláusula penal a que se refere o 
caput deste artigo será livremente estabelecido pelos 
contratantes até o limite máximo de cem vezes o mon-
tante da remuneração anual pactuada. (Incluído pela 
Lei nº 9.981, de 2000)

§ 4o Em quaisquer das hipóteses previstas no 
§ 3o deste artigo, haverá a redução automática do 
valor da cláusula penal apurada, aplicando-se, para 
cada ano integralizado do vigente contrato de trabalho 
desportivo, os seguintes percentuais progressivos e 
não-cumulativos: (Incluído pela Lei nº 9.981, de 2000)

a) dez por cento após o primeiro ano; (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

b) vinte por cento após o segundo ano; (Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

c) quarenta por cento após o terceiro ano; (Inclu-
ído pela Lei nº 9.981, de 2000)

d) oitenta por cento após o quarto ano.(Incluído 
pela Lei nº 9.981, de 2000)

§ 4o Far-se-á redução automática do valor da cláu-
sula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-
-se, para cada ano integralizado do vigente contrato 
de trabalho desportivo, os seguintes percentuais pro-
gressivos e não-cumulativos: (Redação dada pela Lei 
nº 10.672, de 2003)

I – dez por cento após o primeiro ano; (Redação 
dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

II – vinte por cento após o segundo ano; (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

III – quarenta por cento após o terceiro ano; (Re-
dação dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

IV – oitenta por cento após o quarto ano. (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.672, de 2003)

§ 5o Quando se tratar de transferência interna-
cional, a cláusula penal não será objeto de qualquer 
limitação, desde que esteja expresso no respectivo 

contrato de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº 
9.981, de 2000)
....................................................................................

LEI No 10.672, DE 15 DE MAIO DE 2003

Mensagem de veto 
Conversão da MPv nº 79, de 2002

Altera dispositivos da Lei no 9.615, de 24 de 
março de 1998, e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2o ..................................................................
Parágrafo único. A exploração e a gestão do des-

porto profissional constituem exercício de atividade 
econômica sujeitando-se, especificamente, à obser-
vância dos princípios:

I – da transparência financeira e administrativa;
II – da moralidade na gestão desportiva;
III – da responsabilidade social de seus dirigentes;
IV – do tratamento diferenciado em relação ao 

desporto não profissional; e
V – da participação na organização desportiva 

do País.” (NR) 
“Art. 4o ..................................................................
I – o Ministério do Esporte;
II – (Revogado).
III – o Conselho Nacional do Esporte – CNE;

....................................................................................
§ 2o A organização desportiva do País, fundada na 

liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasi-
leiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive 
para os fins do disposto nos incisos I e III do art. 5o da Lei 
Complementar no 75, de 20 de maio de 1993.” (NR)

“Art. 5o (VETADO)”
“Art. 6o Constituem recursos do Ministério do 

Esporte:
..................................................................” (NR)
“Art. 7o Os recursos do Ministério do Esporte te-

rão a seguinte destinação:
..................................................................” (NR)
“Art. 8o ..................................................................
..................................................................
IV – quinze por cento para o Ministério do Esporte.
..................................................................” (NR)
“Art. 11. O CNE é órgão colegiado de normatiza-

ção, deliberação e assessoramento, diretamente vin-
culado ao Ministro de Estado do Esporte, cabendo-lhe:

..................................................................
IV – propor prioridades para o plano de aplicação 

de recursos do Ministério do Esporte;
....................................................................................



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 29 64435 

Parágrafo único. O Ministério do Esporte dará 
apoio técnico e administrativo ao CNE.” (NR)

“Art. 12-A. O CNE será composto por vinte e dois 
membros indicados pelo Ministro do Esporte, que o 
presidirá.

..................................................................” (NR)
“Art. 20 ..................................................................

....................................................................................
§ 6o As ligas formadas por entidades de práti-

ca desportiva envolvidas em competições de atletas 
profissionais equiparam-se, para fins do cumprimento 
do disposto nesta Lei, às entidades de administração 
do desporto.

§ 7o As entidades nacionais de administração de 
desporto serão responsáveis pela organização dos 
calendários anuais de eventos oficiais das respectivas 
modalidades.” (NR)

“Art. 23. ..................................................................
Parágrafo único. Independentemente de previsão 

estatutária é obrigatório o afastamento preventivo e 
imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso 
incorram em qualquer das hipóteses do inciso II, as-
segurado o processo regular e a ampla defesa para a 
destituição.” (NR)

“Art. 26. ..................................................................
Parágrafo único. Considera-se competição pro-

fissional para os efeitos desta Lei aquela promovida 
para obter renda e disputada por atletas profissionais 
cuja remuneração decorra de contrato de trabalho 
desportivo.”

“Art. 27. As entidades de prática desportiva partici-
pantes de competições profissionais e as entidades de 
administração de desporto ou ligas em que se organi-
zarem, independentemente da forma jurídica adotada, 
sujeitam os bens particulares de seus dirigentes ao 
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002, além das sanções e responsabilidades pre-
vistas no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos 
ou bens sociais da entidade desportiva em proveito 
próprio ou de terceiros. 
....................................................................................

§ 3o (Revogado).
§ 4o (Revogado).
§ 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que cou-

ber, às entidades a que se refere o caput deste artigo.
§ 6o Sem prejuízo de outros requisitos previstos 

em lei, as entidades de administração do desporto, as 
ligas e as entidades de prática desportiva, para obter 
financiamento com recursos públicos deverão:

I – realizar todos os atos necessários para per-
mitir a identificação exata de sua situação financeira;

II – apresentar plano de resgate e plano de in-
vestimento;

III – garantir a independência de seus conselhos 
de fiscalização e administração, quando houver;

IV – adotar modelo profissional e transparente; e
V – elaborar e publicar suas demonstrações fi-

nanceiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por 
auditores independentes.

§ 7o Os recursos do financiamento voltados à 
implementação do plano de resgate serão utilizados:

I – prioritariamente, para quitação de débitos fis-
cais, previdenciários e trabalhistas; e

II – subsidiariamente, para construção ou melhoria 
de estádio próprio ou de que se utilizam para mando 
de seus jogos, com a finalidade de atender a critérios 
de segurança, saúde e bem estar do torcedor.

§ 8o Na hipótese do inciso II do § 7o, a entidade 
de prática desportiva deverá apresentar à instituição 
financiadora o orçamento das obras pretendidas.

§ 9o É facultado às entidades desportivas profis-
sionais constituírem-se regularmente em sociedade 
empresária, segundo um dos tipos regulados nos arts. 
1.039 a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil.

§ 10. Considera-se entidade desportiva profissio-
nal, para fins desta Lei, as entidades de prática des-
portiva envolvidas em competições de atletas profissio-
nais, as ligas em que se organizarem e as entidades 
de administração de desporto profissional.

§ 11. Apenas as entidades desportivas profissio-
nais que se constituírem regularmente em sociedade 
empresária na forma do § 9o não ficam sujeitas ao 
regime da sociedade em comum e, em especial, ao 
disposto no art. 990 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil.

§ 12. (VETADO)
§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do 

disposto nesta Lei, as atividades profissionais das 
entidades de prática desportiva, das entidades de 
administração de desporto e das ligas desportivas, 
independentemente da forma jurídica como estas es-
tejam constituídas, equiparam-se às das sociedades 
empresárias, notadamente para efeitos tributários, 
fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e ad-
ministrativos.” (NR)

“Art. 27-A ...............................................................
....................................................................................

§ 4o A infringência a este artigo implicará a ina-
bilitação da entidade de prática desportiva para per-
cepção dos benefícios de que trata o art. 18 desta Lei.

§ 5o As empresas detentoras de concessão, per-
missão ou autorização para exploração de serviço de 
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como 
de televisão por assinatura, ficam impedidas de pa-
trocinar ou veicular sua própria marca, bem como a 
de seus canais e dos títulos de seus programas, nos 
uniformes de competições das entidades desportivas.

§ 6o A violação do disposto no § 5o implicará a 
eliminação da entidade de prática desportiva que lhe 
deu causa da competição ou do torneio em que aquela 
se verificou, sem prejuízo das penalidades que venham 
a ser aplicadas pela Justiça Desportiva.” (NR) 

“Art. 28. ..................................................................
....................................................................................

§ 2o O vínculo desportivo do atleta com a enti-
dade desportiva contratante tem natureza acessória 
ao respectivo vínculo trabalhista, dissolvendo-se, para 
todos os efeitos legais:

I – com o término da vigência do contrato de tra-
balho desportivo; ou

II – com o pagamento da cláusula penal nos ter-
mos do caput deste artigo; ou ainda

III – com a rescisão decorrente do inadimplemen-
to salarial de responsabilidade da entidade desportiva 
empregadora prevista nesta Lei.
....................................................................................

§ 4o Far-se-á redução automática do valor da cláu-
sula penal prevista no caput deste artigo, aplicando-
-se, para cada ano integralizado do vigente contrato 
de trabalho desportivo, os seguintes percentuais pro-
gressivos e não-cumulativos:

I – dez por cento após o primeiro ano;
II – vinte por cento após o segundo ano;
III – quarenta por cento após o terceiro ano;
IV – oitenta por cento após o quarto ano.

....................................................................................
§ 6o (Revogado).
§ 7o É vedada a outorga de poderes mediante 

instrumento procuratório público ou particular relacio-
nados a vínculo desportivo e uso de imagem de atle-
tas profissionais em prazo superior a um ano.” (NR)

“Art. 29. A entidade de prática desportiva forma-
dora do atleta terá o direito de assinar com esse, a 
partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contra-
to de trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser 
superior a cinco anos.
....................................................................................

§ 3o A entidade de prática desportiva formadora 
detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta 
por ela profissionalizado terá o direito de preferência 
para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo 
não poderá ser superior a dois anos.

§ 4o O atleta não profissional em formação, maior 
de quatorze e menor de vinte anos de idade, poderá 
receber auxílio financeiro da entidade de prática despor-

tiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem 
livremente pactuada mediante contrato formal, sem 
que seja gerado vínculo empregatício entre as partes.

§ 5o É assegurado o direito ao ressarcimento dos 
custos de formação de atleta não profissional menor 
de vinte anos de idade à entidade de prática de des-
porto formadora sempre que, sem a expressa anuên-
cia dessa, aquele participar de competição desportiva 
representando outra entidade de prática desportiva.

§ 6o Os custos de formação serão ressarcidos 
pela entidade de prática desportiva usufruidora de 
atleta por ela não formado pelos seguintes valores:

I – quinze vezes o valor anual da bolsa de apren-
dizagem comprovadamente paga na hipótese de o 
atleta não profissional ser maior de dezesseis e menor 
de dezessete anos de idade;

II – vinte vezes o valor anual da bolsa de aprendi-
zagem comprovadamente paga na hipótese de o atleta 
não profissional ser maior de dezessete e menor de 
dezoito anos de idade;

III – vinte e cinco vezes o valor anual da bolsa de 
aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de 
o atleta não profissional ser maior de dezoito e menor 
de dezenove anos de idade;

IV – trinta vezes o valor anual da bolsa de apren-
dizagem comprovadamente paga na hipótese de o 
atleta não profissional ser maior de dezenove e menor 
de vinte anos de idade.

§ 7o A entidade de prática desportiva formadora 
para fazer jus ao ressarcimento previsto neste artigo 
deverá preencher os seguintes requisitos:

I – cumprir a exigência constante do § 2o deste 
artigo;

II – comprovar que efetivamente utilizou o atleta 
em formação em competições oficiais não profissionais;

III – propiciar assistência médica, odontológica e 
psicológica, bem como contratação de seguro de vida 
e ajuda de custo para transporte;

IV – manter instalações desportivas adequadas, 
sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segu-
rança e salubridade, além de corpo de profissionais 
especializados em formação técnico-desportiva;

V – ajustar o tempo destinado à formação dos 
atletas aos horários do currículo escolar ou de curso 
profissionalizante, exigindo o satisfatório aproveita-
mento escolar.” (NR)

“Art. 31. ..................................................................
....................................................................................

§ 3o Sempre que a rescisão se operar pela apli-
cação do disposto no caput deste artigo, a multa res-
cisória a favor do atleta será conhecida pela aplicação 
do disposto no art. 479 da CLT.

§ 4o (VETADO)” (NR)
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“Art. 90-A. (VETADO)”
“Art. 90-B. (VETADO)”
 Art. 2o Os arts. 40 e 46-A da Lei no 9.615, de 24 

de março de 1998, passam a vigorar com as seguin-
tes alterações, renumerando-se para § 1o os atuais 
parágrafos únicos:

“Art. 40. (VETADO)
....................................................................................

§ 2o Se a entidade de prática desportiva ceden-
te de atleta profissional para entidade de prática des-
portiva estrangeira tiver sido cessionária do atleta, no 
prazo inferior a doze meses, em transferência definiti-
va ou empréstimo, oneroso ou gratuito, para qualquer 
outra entidade de prática desportiva, será caracteri-
zada como entidade repassadora, fazendo jus a vinte 
e cinco por cento do valor pactuado para a cessão ou 
transferência internacional, ficando a entidade forma-
dora com direito de receber setenta e cinco por cento 
do valor pago pela entidade estrangeira, desde que a 
entidade formadora do atleta não tenha sido previa-
mente indenizada.” (NR)

“Art. 46-A. As ligas desportivas, as entidades de 
administração de desporto e as de prática desportiva 
envolvidas em qualquer competição de atletas profis-
sionais, independentemente da forma jurídica adotada, 
ficam obrigadas a:

I – elaborar e publicar, até o último dia útil do mês 
de abril, suas demonstrações financeiras na forma de-
finida pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
após terem sido auditadas por auditores independentes;

II – apresentar suas contas juntamente com os 
relatórios da auditoria de que trata o inciso I ao Con-
selho Nacional do Esporte – CNE, sempre que forem 
beneficiárias de recursos públicos, na forma do regu-
lamento.

§ 1o Sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas na legislação tributária, trabalhista, previden-
ciária, cambial, e das conseqüentes responsabilidades 
civil e penal, a infringência a este artigo implicará:

I – para as entidades de administração do despor-
to e ligas desportivas, a inelegibilidade, por dez anos, 
de seus dirigentes para o desempenho de cargos ou 
funções eletivas ou de livre nomeação, em quaisquer 
das entidades ou órgãos referidos no parágrafo único 
do art. 13 desta Lei;

II – para as entidades de prática desportiva, a 
inelegibilidade, por cinco anos, de seus dirigentes para 
cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação em 
qualquer entidade ou empresa direta ou indiretamente 
vinculada às competições profissionais da respectiva 
modalidade desportiva.

§ 2o As entidades que violarem o disposto neste 
artigo ficam ainda sujeitas:

I – ao afastamento de seus dirigentes; e
II – à nulidade de todos os atos praticados por 

seus dirigentes em nome da entidade após a prática 
da infração.

§ 3o Os dirigentes de que trata o § 2o serão sem-
pre:

I – o presidente da entidade, ou aquele que lhe 
faça as vezes; e

II – o dirigente que praticou a infração ainda que 
por omissão.

§ 4o (VETADO)” (NR)
 Art. 3o O art. 50 da Lei no 9.615, de 24 de março 

de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 50. A organização, o funcionamento e as 

atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao pro-
cesso e julgamento das infrações disciplinares e às 
competições desportivas, serão definidas em códigos 
desportivos, facultando-se às ligas constituir seus 
próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação 
restrita às suas competições.

..................................................................” (NR) 
 Art. 4o O art. 8o da Lei no 10.359, de 27 de dezem-

bro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 8o Esta Lei entra em vigor em 30 de junho 

de 2004.” (NR)
 Art. 5o Revogam-se o inciso II do art. 4o, os §§ 1o 

e 2o do art. 5o, os §§ 3o e 4o do art. 27 e o § 6o do art. 
28 da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, e a Me-
dida Provisória no 2.193-6, de 23 de agosto de 2001.

 Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Brasília, 15 de maio de 2003; 182o da Indepen-
dência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA 
SILVA – Márcio Thomaz Bastos – Marcio Fortes de 
Almeida – Agnelo Santos Queiroz Filho – Álvaro 
Augusto Ribeiro Costa .

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.5.2003

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

ÍNDICE

Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro 
Vide Lei nº 12.441, de 2011

Institui o Código Civil.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurí-
dica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requeri-
mento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
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couber intervir no processo, que os efeitos de certas 
e determinadas relações de obrigações sejam esten-
didos aos bens particulares dos administradores ou 
sócios da pessoa jurídica.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e Es-
porte; e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 430, DE 2012 

Altera o art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de de-
zembro de 1974, que “dispõe sobre Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados 
por veículos automotores de via terrestre, 
ou por sua carga, a pessoas transporta-
das ou não”, para fixar novos valores de 
indenizações por morte, por invalidez per-
manente, total ou parcial, e por despesas 
de assistência médica e suplementares, e 
incluir critério de reajuste.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezem-

bro de 1974, na redação dada pela Lei nº 11.482, de 
31 de maio de 2007, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações:

Art. 3º  ............................................................
I – R$ 18.505,11 (dezoito mil, quinhentos e cin-
co reais e onze centavos) – no caso de morte; 
II – R$ 18.505,11 (dezoito mil, quinhentos e 
cinco reais e onze centavos) – no caso de in-
validez permanente; e
III – R$ 3.701,02 (três mil, setecentos e um re-
ais e dois centavos) – como reembolso à vítima 
– no caso de despesas de assistência médica 
e suplementares devidamente comprovadas.
 .......................................................................
§ 4º Os valores de que tratam os incisos I, II 
e III do caput serão atualizados anualmente 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) de acordo com a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
ocorrida entre a data de vigência desta Lei e 
o dia primeiro de janeiro de cada ano seguinte.

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

Justificação

A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, es-
tabelece, em seu art. 3º, incisos I, II e III, os valores de 
indenizações na hipótese de danos pessoais causa-
dos por veículos automotores de via terrestre, ou por 

sua carga, a pessoas transportadas ou não, sendo de 
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) nos casos 
de morte (inciso I) ou de invalidez permanente, total 
ou parcial (inciso II), e de R$ 2.700,00 (dois mil e se-
tecentos reais) como reembolso à vítima, no caso de 
despesas com assistência médica e suplementares 
devidamente comprovadas (inciso III).

Esses dispositivos foram incluídos na Lei nº 6.194, 
de 1974, por intermédio da Lei nº 11.482, de 31 de 
maio de 2007, decorrente da conversão da Medida 
Provisória nº 340, de 29 de dezembro de 2006.

Ocorre que já se passaram quase seis anos desde 
a entrada em vigor daqueles dispositivos e os valores 
das indenizações não sofreram qualquer atualização, 
por falta de uma previsão legal.

Se considerarmos a variação do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor (INPC) entre a data de 
vigência daqueles dispositivos, 29 de dezembro de 
2006, data da edição da Medida Provisória nº 340, de 
2006, e outubro de 2012, de 37,07%, e atualizarmos os 
valores originais, teremos os valores propostos de R$ 
18.505,11 (dezoito mil, quinhentos e cinco reais e onze 
centavos), para as indenizações previstas nos incisos I 
e II, e de R$ 3.701,02 (três mil, setecentos e um reais 
e dois centavos), para a indenização prevista no inciso 
III, todos do mesmo art. 3º da Lei nº 6.194, de 1974.

Além disso, a Lei também não prevê qualquer 
atualização dos valores das indenizações. Em uma 
economia com variação de preços anual da ordem 
de 5%, em apenas três anos, a defasagem chega a 
15,7%, e os maiores prejudicados são os segurados, 
exatamente aqueles que a norma procura proteger.

Nesse contexto, apresentamos a presente pro-
posta, para a qual contamos com o apoio dos nobres 
pares, a fim de corrigir essas distorções, atualizan-
do os valores estabelecidos nos incisos I, II e III do 
art. 3º da Lei nº 6.194, de 1974, e incluindo o § 4º no 
mesmo artigo de modo a conferir ao CNSP a atribui-
ção de atualizar anualmente os valores com base na 
variação do INPC. 

Sala das Sessões,  – Senador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veículos automo-
tores de via terrestre, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não.

O Presidente da República , faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Art . 1º A alínea b do artigo 20, do Decreto-lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, passa a ter a se-
guinte redação: 

“Art. 20. .................................................................
b) Responsabilidade civil dos proprietários de ve-

ículos automotores de vias fluvial, lacustre, marítima, 
de aeronaves e dos transportadores em geral.” 

Art . 2º Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-
-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nes-
tes termos: 

“Art. 20 .................................................................
l) – Danos pessoais causados por veículos auto-

motores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não.” 

Art . 3º Os danos pessoais cobertos pelo segu-
ro estabelecido no artigo 2º compreendem as indeni-
zações por morte, invalidez permanente e despesas 
de assistência médica e suplementares, nos valores 
que se seguem, por pessoa vitimada: (Vide Medida 
nº 340, de 2006).

I – (Vide Medida nº 340, de 2006)
II – (Vide Medida nº 340, de 2006)
III – (Vide Medida nº 340, de 2006)
a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-

-mínimo vigente no País – no caso de morte; 
b) Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior sa-

lário-mínimo vigente no País – no caso de invalidez 
permanente; 

c) Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mí-
nimo vigente no País – como reembolso à vítima – no 
caso de despesas de assistência médica e suplemen-
tares devidamente comprovadas. 

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as inde-
nizações por morte, invalidez permanente e despesas 
de assistência médica e suplementares, nos valores 
que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as in-
denizações 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 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as in-
denizações por morte, por invalidez permanente, total 
ou parcial, e por despesas de assistência médica e su-
plementares, 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 re-
ais) – 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 invali-
dez permanente como total ou parcial, subdividindo-se 
a invalidez permanente parcial em completa e incom-
pleta, 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 par-
cial completa, a perda anatômica ou funcional será dire-
tamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 
ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo 
a indenização ao valor resultante da aplicação do per-
centual 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 se-
tenta e cinco por cento para as perdas de repercus-
são 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 
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 decor-
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rentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
amenização proporcionada por qualquer medida tera-
pêutica, classificando-se a invalidez permanente como 
total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente 
parcial em completa e incompleta, conforme a exten-
são 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 orgâ-
nicos ou corporais previstos na tabela anexa, corres-
pondendo a indenização ao valor resultante da apli-
cação 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 correspon-
derá 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), pre-
visto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 
médico-hospitalares, desde que devidamente com-
provadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao 
Sistema Único de Saúde, quando em caráter priva-
do, 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 arti-
go 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 Priva-
dos. (Vide Medida nº 340, de 2006)

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a com-
panheira será equiparada à esposa, nos casos admi-
tidos pela Lei Previdenciária.

§ 1o Para fins deste artigo, a companheira será 
equiparada à esposa, nos casos admitidos pela lei pre-
videnciária; 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, con-
forme dispuser alvará judicial. (Incluído pela Lei nº 
8.441, de 1992)

Art. 4o A indenização no caso de morte será paga 
de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 8.441, de 
1992). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

§ 3o Nos demais casos, o pagamento será feito 
diretamente à vítima na forma que dispuser o Conse-
lho Nacional de Seguros Privados – CNSP. (Incluído 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

Art . 5º O pagamento da indenização será efe-
tuado mediante simples prova do acidente e do dano 
decorrente, independentemente da existência de cul-
pa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia 
de responsabilidade do segurado. 

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga 
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da apresentação 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão de óbito, registro da ocorrência no 
órgão policial competente e a prova de qualidade de 
beneficiário – no caso de morte; 

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga 
com base no valor da época da liqüidação do sinistro, 
em cheque nominal aos beneficiários, descontável no 
dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no 
prazo de quinze dias da entrega dos seguintes docu-
mentos; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992) 
(Vide Medida nº 340, de 2006)

§ 1o A indenização referida neste artigo será 
paga com base no valor vigente na época da ocorrên-
cia do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, 
descontável no dia e na praça da sucursal que fizer 
a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega 
dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei 
nº 11.482, de 2007)
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a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 
órgão policial competente e a prova de qualidade de 
beneficários no caso de morte; (Redação dada pela 
Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com 
o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 
assistente e registro da ocorrência no órgão policial 
competente – no caso de danos pessoais. 

§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão en-
tregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, 
que os especificará. 

§ 3o Não se concluindo na certidão de óbito o 
nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será 
acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida 
diretamente pelo instituto médico legal, independen-
temente de requisição ou autorização da autoridade 
policial ou da jurisdição do acidente.

§ 4o Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e 
efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despe-
sas médicas suplementares e invalidez permanente, 
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento 
hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se 
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, 
mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, 
em formulário próprio da entidade fornecedora. (Inclu-
ído pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 5o O instituto médico legal da jurisdição do 
acidente também quantificará as lesões físicas ou 
psíquicas permanentes para fins de seguro previsto 
nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de 
noventa dias do evento, de acordo com os percentuais 
da tabela das condições gerais de seguro de acidente 
suplementada, nas restrições e omissões desta, pela 
tabela de acidentes do trabalho e da classificação in-
ternacional das doenças. (Incluído pela Lei nº 8.441, 
de 1992)

§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do 
acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, 
no prazo de até noventa dias, laudo à vítima com a 
verificação da existência e quantificação das lesões 
permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do 
acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, 
no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com 
a verificação da existência e quantificação das lesões 
permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela 
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 6º – (Vide Medida nº 340, de 2006)
§ 7º – (Vide Medida nº 340, de 2006)
§ 6o O pagamento da indenização também poderá 

ser realizado por intermédio de depósito ou Transferên-
cia Eletrônica de Dados – TED para a conta corrente 

ou conta de poupança do beneficiário, observada a 
legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro. (In-
cluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 7o Os valores correspondentes às indeniza-
ções, na hipótese de não cumprimento do prazo para 
o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, su-
jeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 
regularmente estabelecido e juros moratórios com base 
em critérios fixados na regulamentação específica de 
seguro privado. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Art . 6º No caso de ocorrência do sinistro do qual 
participem dois ou mais veículos, a indenização será 
paga pela Sociedade Seguradora do respectivo veí-
culo em que cada pessoa vitimada era transportada. 

§ 1º Resultando do acidente vítimas não transpor-
tadas, as indenizações a elas correspondentes serão 
pagas, em partes iguais, pelas Sociedades Segurado-
ras dos veículos envolvidos.

§ 2º Havendo veículos não identificados e iden-
tificados, a indenização será paga pelas Sociedades 
Seguradoras destes últimos. 

Art . 7º A indenização, por pessoa vitimada, no 
caso de morte causada apenas por veículo não iden-
tificado, será paga por um Consórcio constituído, obri-
gatoriamente, por todas as Seguradoras que operarem 
no seguro objeto da presente lei. 

§ 1º O limite de indenização de que trata este 
artigo corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor estipulado na alínea a do artigo 3º da presente lei.

Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 
veículo não identificado, com seguradora não iden-
tificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais 
casos por um consórcio constituído, obrigatoriamen-
te, por todas as sociedades seguradoras que operem 
no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 
8.441, de 1992)

§ 1o O consórcio de que trata este artigo poderá 
haver regressivamente do proprietário do veículo os 
valores que desembolsar, ficando o veículo, desde 
logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada 
a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, 
leasing ou qualquer outro. (Redação dada pela Lei nº 
8.441, de 1992)

§ 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) estabelecerá normas para atender ao paga-
mento das indenizações previstas neste artigo, bem 
como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras 
participantes do Consórcio.

Art . 8º Comprovado o pagamento, a Sociedade 
Seguradora que houver pago a indenização poderá, 
mediante ação própria, haver do responsável a impor-
tância efetivamente indenizada.
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Art . 9º Nos seguros facultativos de responsabi-
lidade civil dos proprietários de veículos automotores 
de via terrestre, as indenizações por danos materiais 
causados a terceiros serão pagas independentemente 
da responsabilidade que for apurada em ação judicial 
contra o causador do dano, cabendo à Seguradora o 
direito de regresso contra o responsável. 

Art . 10. Observar-se-á o procedimento sumarís-
simo do Código de Processo Civil nas causas relati-
vas aos danos pessoais mencionados na presente lei.

Art . 11. Terá suspensa a autorização para ope-
rar no seguro obrigatório de que trata o artigo 2º, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas na legislação 
específica, a Sociedade Seguradora que infringir as 
disposições desta lei. (Vide Medida nº 340, de 2006)

Art. 11. A sociedade seguradora que infringir as 
disposições desta Lei estará sujeita às penalidades 
previstas no art. 108 do Decreto-Lei no 73, de 21 de 
novembro de 1966, de acordo com a gravidade da ir-
regularidade, observado o disposto no art. 118 do re-
ferido Decreto-Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

Art . 12. O Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados expedirá normas disciplinadoras e tarifas que 
atendam ao disposto nesta lei.

§ 1o O Conselho Nacional de Trânsito implantará 
e fiscalizará as medidas de sua competência, garanti-
doras do não licenciamento e não licenciamento e não 
circulação de veículos automotores de vias terrestres, 
em via pública ou fora dela, a descoberto do seguro 
previsto nesta lei. (Incluído pela pela Lei nº 8.441, de 
1992)

§ 2o Para efeito do parágrafo anterior, o Conselho 
Nacional de Trânsito expedirá normas para o vencimen-
to do seguro coincidir com o do IPVA, arquivando-se 
cópia do bilhete ou apólice no prontuário respectivo, 

bem como fazer constar no registro de ocorrências 
nome, qualificação, endereço residencial e profissional 
completos do proprietário do veículo, além do nome da 
seguradora, número e vencimento do bilhete ou apólice 
de seguro. (Incluído pela pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 3o O CNSP estabelecerá anualmente o valor 
correspondente ao custo da emissão e da cobrança 
da apólice ou do bilhete do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos automotores 
de vias terrestres. (Incluído pela Medida Provisória nº 
451, de 2008).

§ 4o O disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não se aplica ao 
produto da arrecadação do ressarcimento do custo 
descrito no § 3o. (Incluído pela Medida Provisória nº 
451, de 2008).

§ 3o O CNSP estabelecerá anualmente o valor 
correspondente ao custo da emissão e da cobrança 
da apólice ou do bilhete do Seguro Obrigatório de Da-
nos Pessoais causados por veículos automotores de 
vias terrestres. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 
(Produção de efeitos).

§ 4o O disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não se aplica 
ao produto da arrecadação do ressarcimento do cus-
to descrito no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Art . 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados o Decreto-lei nº 814, de 4 de 
setembro de 1969, e demais disposições em contrário.

Brasília, 19 de dezembro de 1974; 153º da Inde-
pendência e 86º da República. – ERNESTO GEISEL 
– Severo Fagundes Gomes. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.1974 e retifi-
cada no DOU de 31.12.1974
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 431, DE 2012

Altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 
1974, para alterar os critérios de aplicação 
dos valores indenizatórios em razão de 
invalidez permanente e para admitir como 
prova do dano decorrente de acidente o 
laudo de lesão corporal elaborado pelo 
Instituto Médico Legal para fins criminais. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 3º da Lei nº 6.194, de 

19 de dezembro de 1974, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 3º  ...........................................................
 .......................................................................
II – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos re-
ais) – no caso de invalidez permanente, total 
ou parcial.
 ..............................................................  (NR)

Art. 2º O § 5º do art. 5º da Lei nº 6.194, de 19 de 
dezembro de 1974, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 5º  ...........................................................
§ 5º O laudo médico-legal de lesão corporal, 
elaborado pelo Instituto Médico Legal para fins 
criminais, será considerado como prova do 
dano decorrente de que trata o caput.
 ............................................................. ” (NR)

Art. 3º Revoga-se o § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194, 
de 19 de dezembro de 1974, e a Tabela anexa à Lei nº 
6.194, de 19 de dezembro de 1974, incluída pela Lei 
nº 11.945, de 4 de junho de 2009.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
estabelece o seguro obrigatório de danos pessoais 
causados por veículos automotores, prevendo indeni-
zações decorrentes dos eventos de morte ou de inva-
lidez permanente e, ainda, de despesas médicas em 
que as vítimas de acidentes incorram.

Pretendemos aperfeiçoar essa Lei em dois as-
pectos.

O primeiro diz respeito ao valor da indenização em 
razão de acidente que provoque invalidez permanente. 
Não bastasse o valor ora previsto ser muito baixo (R$ 
13.500,00), o § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194, de 1974, 

estabelece critérios que implicam, dependendo do tipo 
de lesão, no pagamento de indenização de acordo 
com percentuais previstos na Tabela anexa à Lei.. Na 
prática, isso significa que há casos de invalidez per-
manente em que a indenização poderá ter valor equi-
valente a 10%, 25%, 50% ou 75% de R$ 13.500,00, 
valor máximo a ser pago.

Entendemos que a invalidez permanente, seja 
total ou parcial, deva ser sempre indenizada no seu 
valor máximo. Nesse sentido, propomos a alteração do 
§ 1º do art. 3º da Lei nº 6.194, de 1974, bem como a 
revogação da Tabela anexa à referida norma.

O segundo aspecto diz respeito à prova do dano. 
Atualmente, o § 5º do art. 5º da Lei nº 6.194, de 1974, 
estabelece como documento comprobatório o laudo 
médico-legal de lesão corporal elaborado pelo Insti-
tuto Médico Legal (IML). Há aqui um equívoco: o IML 
deve fazer laudos para fins criminais e não para fins 
civis. Obviamente, o laudo elaborado para fins criminais 
pode ser utilizado para fins civis, mas não se deve uti-
lizar um órgão com finalidade de investigação criminal 
em situações nas quais não haja necessariamente a 
prática criminosa.

O que ocorre hoje é um desvirtuamento da fun-
ção do IML, que se vê obrigado a elaborar um laudo 
para fins criminais e outro para fins civis.

Desse modo, propomos alterar o § 5º do art. 5º da 
Lei nº 6.194, de 1974, para que fique expresso que o 
laudo efetuado pelo IML para fins criminais será válido 
para a prova do dano exigida pela norma. Nos casos 
em que não haja crime ou indício de crime, mas ape-
nas danos na esfera civil, não deverá ser elaborado e 
não será necessário laudo do IML para o recebimento 
do seguro obrigatório previsto na referida Lei.

Em razão da importância social da iniciativa, 
sobretudo, para a garantia de direitos das vítimas de 
acidentes, contamos com o apoio dos ilustres Pares 
para sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Davim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veículos automo-
tores 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 seguin-
te Lei: 
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 Art . 1º A alínea b do artigo 20, do Decreto-lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, passa a ter a se-
guinte redação: 

“Art. 20. ..................................................................
b) Responsabilidade civil dos proprietários de ve-

ículos automotores de vias fluvial, lacustre, marítima, 
de aeronaves e dos transportadores em geral.” 

 Art . 2º Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-
-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, a alínea l nes-
tes termos: 

“Art. 20 .................................................................
l) – Danos pessoais causados por veículos auto-

motores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não.” 

 Art . 3º Os danos pessoais cobertos pelo segu-
ro estabelecido no artigo 2º compreendem as indeni-
zações por morte, invalidez permanente e despesas 
de assistência médica e suplementares, nos valores 
que se seguem, por pessoa vitimada: (Vide Medida 
nº 340, de 2006).

 I – (Vide Medida nº 340, de 2006)
 II – (Vide Medida nº 340, de 2006)
 III – (Vide Medida nº 340, de 2006)
 a) – 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-

-mínimo vigente no País – no caso de morte; 
 b) – Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País – no caso de invalidez 
permanente; 

 c) – Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-
-mínimo vigente no País – como reembolso à vítima 
– no caso de despesas de assistência médica e su-
plementares devidamente comprovadas. 

 Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as inde-
nizações por morte, invalidez permanente e despesas 
de assistência médica e suplementares, nos valores 
que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

 Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as in-
denizações 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 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

 Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 
estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as in-
denizações por morte, por invalidez permanente, total 
ou parcial, e por despesas de assistência médica e su-
plementares, 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 re-
ais) – 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 invali-
dez permanente como total ou parcial, subdividindo-se 
a invalidez permanente parcial em completa e incom-
pleta, 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 segmen-
tos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 
correspondendo a indenização ao valor resultante da 
aplicação do percentual ali estabelecido ao valor má-
ximo 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 se-
tenta e cinco por cento para as perdas de repercus-
são 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 
credenciado ao Sistema Único de Saúde – SUS, mesmo 
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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 decor-
rentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
amenização proporcionada por qualquer medida tera-
pêutica, classificando-se a invalidez permanente como 
total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente 
parcial em completa e incompleta, conforme a exten-
são 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 orgâ-
nicos ou corporais previstos na tabela anexa, corres-
pondendo a indenização ao valor resultante da apli-
cação 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 correspon-
derá 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 va-
lor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 
previsto no inciso III do caput deste artigo, de des-
pesas médico-hospitalares, desde que devidamente 
comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto 
ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter pri-
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 arti-
go 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 sobre-
vivente; 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 com-
panheira será equiparada à esposa, nos casos admi-
tidos pela Lei Previdenciária.

 § 1o Para fins deste artigo, a companheira será 
equiparada à esposa, nos casos admitidos pela lei pre-
videnciária; 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, con-
forme dispuser alvará judicial. (Incluído pela Lei nº 
8.441, de 1992)

 Art. 4o A indenização no caso de morte será 
paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 8.441, 
de 1992). (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 § 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

 § 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

 § 3o Nos demais casos, o pagamento será feito 
diretamente à vítima na forma que dispuser o Conse-
lho Nacional de Seguros Privados – CNSP. (Incluído 
pela Lei nº 11.482, de 2007)

 Art . 5º O pagamento da indenização será efe-
tuado mediante simples prova do acidente e do dano 
decorrente, independentemente da existência de cul-
pa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia 
de responsabilidade do segurado. 

 § 1º A indenização referida neste artigo será paga 
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da apresentação 
dos seguintes documentos: 

 a) Certidão de óbito, registro da ocorrência no 
órgão policial competente e a prova de qualidade de 
beneficiário – no caso de morte; 

 § 1o A indenização referida neste artigo será paga 
com base no valor da época da liqüidação do sinistro, 
em cheque nominal aos beneficiários, descontável no 



64448 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no 
prazo de quinze dias da entrega dos seguintes docu-
mentos; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992) 
(Vide Medida nº 340, de 2006)

 § 1o A indenização referida neste artigo será 
paga com base no valor vigente na época da ocorrên-
cia do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, 
descontável no dia e na praça da sucursal que fizer 
a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega 
dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei 
nº 11.482, de 2007)

 a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 
órgão policial competente e a prova de qualidade de 
beneficários no caso de morte; (Redação dada pela 
Lei nº 8.441, de 1992)

 b) Prova das despesas efetuadas pela vítima 
com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou 
médico assistente e registro da ocorrência no órgão 
policial competente – no caso de danos pessoais. 

 § 2º Os documentos referidos no § 1º serão en-
tregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, 
que os especificará. 

 § 3o Não se concluindo na certidão de óbito o 
nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será 
acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida 
diretamente pelo instituto médico legal, independen-
temente de requisição ou autorização da autoridade 
policial ou da jurisdição do acidente.

 § 4o Havendo dúvida quanto ao nexo de causa 
e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de des-
pesas médicas suplementares e invalidez permanente, 
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento 
hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se 
houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, 
mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, 
em formulário próprio da entidade fornecedora. (Inclu-
ído pela Lei nº 8.441, de 1992)

 § 5o O instituto médico legal da jurisdição do 
acidente também quantificará as lesões físicas ou 
psíquicas permanentes para fins de seguro previsto 
nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de 
noventa dias do evento, de acordo com os percentuais 
da tabela das condições gerais de seguro de acidente 
suplementada, nas restrições e omissões desta, pela 
tabela de acidentes do trabalho e da classificação in-
ternacional das doenças. (Incluído pela Lei nº 8.441, 
de 1992)

 § 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do 
acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, 
no prazo de até noventa dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões 
permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 451, de 2008).

 § 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do 
acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, 
no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com 
a verificação da existência e quantificação das lesões 
permanentes, totais ou parciais. (Redação dada pela 
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

 § 6º – (Vide Medida nº 340, de 2006)
 § 7º – (Vide Medida nº 340, de 2006)
 § 6o O pagamento da indenização também poderá 

ser realizado por intermédio de depósito ou Transferên-
cia Eletrônica de Dados – TED para a conta corrente 
ou conta de poupança do beneficiário, observada a 
legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro. (In-
cluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 § 7o Os valores correspondentes às indeniza-
ções, na hipótese de não cumprimento do prazo para 
o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, su-
jeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 
regularmente estabelecido e juros moratórios com base 
em critérios fixados na regulamentação específica de 
seguro privado. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 Art . 6º No caso de ocorrência do sinistro do 
qual participem dois ou mais veículos, a indenização 
será paga pela Sociedade Seguradora do respecti-
vo veículo em que cada pessoa vitimada era trans-
portada. 

 § 1º Resultando do acidente vítimas não trans-
portadas, as indenizações a elas correspondentes 
serão pagas, em partes iguais, pelas Sociedades Se-
guradoras dos veículos envolvidos.

 § 2º Havendo veículos não identificados e iden-
tificados, a indenização será paga pelas Sociedades 
Seguradoras destes últimos. 

 Art . 7º A indenização, por pessoa vitimada, no 
caso de morte causada apenas por veículo não iden-
tificado, será paga por um Consórcio constituído, obri-
gatoriamente, por todas as Seguradoras que operarem 
no seguro objeto da presente lei. 

 § 1º O limite de indenização de que trata este 
artigo corresponderá a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor estipulado na alínea a do artigo 3º da presente lei.

 Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 
veículo não identificado, com seguradora não identi-
ficada, seguro não realizado ou vencido, será paga 
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais 
casos por um consórcio constituído, obrigatoriamen-
te, por todas as sociedades seguradoras que operem 
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no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 
8.441, de 1992)

 § 1o O consórcio de que trata este artigo pode-
rá haver regressivamente do proprietário do veículo 
os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde 
logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada 
a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, 
leasing ou qualquer outro. (Redação dada pela Lei nº 
8.441, de 1992)

 § 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) estabelecerá normas para atender ao paga-
mento das indenizações previstas neste artigo, bem 
como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras 
participantes do Consórcio.

 Art . 8º Comprovado o pagamento, a Sociedade 
Seguradora que houver pago a indenização poderá, 
mediante ação própria, haver do responsável a impor-
tância efetivamente indenizada.

 Art . 9º Nos seguros facultativos de responsabi-
lidade civil dos proprietários de veículos automotores 
de via terrestre, as indenizações por danos materiais 
causados a terceiros serão pagas independentemente 
da responsabilidade que for apurada em ação judicial 
contra o causador do dano, cabendo à Seguradora o 
direito de regresso contra o responsável. 

 Art . 10. Observar-se-á o procedimento su-
maríssimo do Código de Processo Civil nas causas 
relativas aos danos pessoais mencionados na pre-
sente lei.

 Art . 11. Terá suspensa a autorização para 
operar no seguro obrigatório de que trata o artigo 
2º, sem prejuízo de outras penalidades previstas 
na legislação específica, a Sociedade Seguradora 
que infringir as disposições desta lei. (Vide Medida 
nº 340, de 2006)

 Art. 11. A sociedade seguradora que infringir 
as disposições desta Lei estará sujeita às penalida-
des previstas no art. 108 do Decreto-Lei no 73, de 21 
de novembro de 1966, de acordo com a gravidade 
da irregularidade, observado o disposto no art. 118 
do referido Decreto-Lei. (Redação dada pela Lei nº 
11.482, de 2007)

 Art . 12. O Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados expedirá normas disciplinadoras e tarifas que 
atendam ao disposto nesta lei.

 § 1o O Conselho Nacional de Trânsito implanta-
rá e fiscalizará as medidas de sua competência, ga-
rantidoras do não licenciamento e não licenciamento 
e não circulação de veículos automotores de vias 
terrestres, em via pública ou fora dela, a descoberto 
do seguro previsto nesta lei. (Incluído pela pela Lei nº 
8.441, de 1992)

 § 2o Para efeito do parágrafo anterior, o Conselho 
Nacional de Trânsito expedirá normas para o vencimen-
to do seguro coincidir com o do IPVA, arquivando-se 
cópia do bilhete ou apólice no prontuário respectivo, 
bem como fazer constar no registro de ocorrências 
nome, qualificação, endereço residencial e profissional 
completos do proprietário do veículo, além do nome da 
seguradora, número e vencimento do bilhete ou apólice 
de seguro. (Incluído pela pela Lei nº 8.441, de 1992)

 § 3o O CNSP estabelecerá anualmente o valor 
correspondente ao custo da emissão e da cobrança 
da apólice ou do bilhete do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos automotores 
de vias terrestres. (Incluído pela Medida Provisória nº 
451, de 2008).

 § 4o O disposto no parágrafo único do art. 27 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não se aplica ao 
produto da arrecadação do ressarcimento do custo 
descrito no § 3o. (Incluído pela Medida Provisória nº 
451, de 2008).

 § 3o O CNSP estabelecerá anualmente o valor 
correspondente ao custo da emissão e da cobrança 
da apólice ou do bilhete do Seguro Obrigatório de Da-
nos Pessoais causados por veículos automotores de 
vias terrestres. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 
(Produção de efeitos).

 § 4o O disposto no parágrafo único do art. 27 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não se aplica 
ao produto da arrecadação do ressarcimento do cus-
to descrito no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

 Art . 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados o Decreto-lei nº 814, de 4 de 
setembro de 1969, e demais disposições em contrário.

 Brasília, 19 de dezembro de 1974; 153º da Inde-
pendência e 86º da República. – ERNESTO GEISEL 
– Severo Fagundes Gomes. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.1974 e retifi-
cada no DOU de 31.12.1974.
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(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Eco-
nômicos, bacendo à última decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 

publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.514, de 
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o 
Ofício nº S/24, de 2012, concluindo pela apresentação 
do Projeto de Resolução nº 68, de 2012. 

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 162, de 
2010 – Complementar, do Senador Pedro Simon, que 
acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de se-
tembro de 1942 – Lei de Introdução ao Código Civil.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2012 (nº 
6.562/2009, na Casa de origem, do Deputado Carlos 
Bezerra), que altera a redação do art. 4º e acrescenta 
o art. 54-A à Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e 
os procedimentos a elas pertinentes, a fim de tratar da 
locação nos contratos de construção ajustada.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto 
de Lei da Câmara nº 60, de 2012, vai à sanção.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 368, de 2011, 
do Senador Humberto Costa, que altera a Lei nº 
10.446, de 8 de maio de 2002, para prever a com-
petência da Polícia Federal para apurar o crime 
de falsificação, corrupção e adulteração de me-
dicamentos, assim como sua venda por meio da 
internet, quando tiver repercussão interestadual;
– Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2012, da 
Senadora Ana Amélia, que altera o art. 228 da 
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 – Có-
digo Brasileiro de Aeronáutica – para inserir a hi-
pótese de restituição de quantia paga de bilhete 

aéreo em caso de cancelamento ou remarcação 
da data da viagem pelo passageiro; e
– Projeto de Lei do Senado nº 82, de 2012, do 
Senador Lobão Filho, que reabre o prazo para 
requerimento de retorno ao serviço de que trata 
o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, 
que “dispõe sobre a concessão de anistia nas con-
dições que menciona”, e dá outras providências.

Tendo sido aprovados terminativamente pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, os Proje-

tos vão à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 211, 
de 27 de novembro de 2012, do Ministro de Estado 
de Minas e Energia, por meio do qual solicita dilatação 
do prazo para envio da resposta ao Requerimento nº 
758, de 2012, de informações, de autoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.

Cópia do Aviso foi encaminhada ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da 

Mesa aguardando as informações solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – 

ORDEM DO DIA

Sobre a mesa, as matérias...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para informar V. Exª que há um entendimento 
entre as Lideranças do Plenário para que pudéssemos 
votar a Medida Provisória nº 575 e a Medida Provisória 
nº 576 na sessão do dia de hoje, Sr. Presidente, apro-
veitando, obviamente, para fazer um apelo a todas as 
Srªs e os Srs. Senadores que se encontram na Casa 
para que possam comparecer ao plenário, tendo em 
vista que vamos dar início a votações nominais aqui 
no plenário e precisaremos alcançar, obviamente, o 
quórum necessário.

Portanto, Sr. Presidente, apenas para pedir a 
compreensão de V. Exª com relação a esse entendi-
mento das Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Nós vamos obedecer à votação das matérias 
que constam da Ordem do Dia.

E peço às Srªs e aos Srs. Senadores que se en-
contram em outras dependências da Casa que com-
pareçam ao plenário, pois teremos votação nominal.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 1.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 25, DE 2012 

(Proveniente da Medida Provisória 
nº 575, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 25, de 2012, nos termos do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, 
que altera as Leis nºs 11.079, de 30 de dezem-
bro de 2004, que institui normas gerais para 
licitação – e outras matérias, conforme estão 
distribuídas no plenário e constam da pauta 
– contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública, para dispor 
sobre o aporte de recursos em favor do par-
ceiro privado, 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
12.058, de 13 de outubro de 2009, 9.430, 
de 27 de dezembro de 1996, 10.420, de 10 
de abril de 2002, 4.117, de 27 de agosto de 
1962, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.602, 
de 12 de dezembro de 2002, e 9.718, de 27 
de novembro de 1998, e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 575, de 2012).
Parecer sob nº 33, de 2012, da Comissão Mis-
ta, Relator: Senador Sérgio Souza (PMDB-PR) 
e Relator Revisor: Deputado João Magalhães 
(PMDB-MG); favorável à Medida Provisória, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 25, de 2012, que oferece.

Em votação, os pressupostos de relevância e 
urgência, adequação financeira e orçamentária da 
matéria.

Havendo acordo de Lideranças, nós vamos sub-
meter à votação.

As Senadoras e os Senadores que aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
As Senadoras...
Discussão do projeto de lei de conversão, da me-

dida provisória e das emendas, em turno único. 
O Senador Aloysio Nunes parece-me que quer 

discutir a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Para discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nós estamos nos 
aproximando do Natal e, pelo teor deste Projeto de Lei 
de Conversão que o Senado deve examinar agora, eu 
tenho a sensação de que o espírito natalino está che-
gando a esta Casa sob a forma de um desejo incon-
tido de distribuição de presentes, presentes aos mais 
diferentes setores interessados em ver seus pleitos 
atendidos pelo Poder Legislativo brasileiro.

São escritórios de advocacia que querem ver al-
terado o tratamento tributário dos seus honorários, dos 
seus rendimentos; são despachantes que querem que 
o órgão fiscalizador da sua profissão tenha acrescidas 
determinadas competências; são pessoas que detêm 
equipamentos que emitem radiodifusão em desconfor-
midade com o Código Brasileiro de Telecomunicações 
que desejam, de uma forma indireta, ver anistiado o 
crime previsto no art. 70 desse Código, que veda e que 
caracteriza como crime a emissão não autorizada, a 
partir de determinada potência; é o partido político que 
dirige o Ministério do Esporte que deseja ver amplia-
do o contingente de cargos de confiança para serem 
nomeados pelo Ministro, de modo a ver atendidos os 
desejos de nomeação de seus companheiros.

Todos esses pleitos chegam à Comissão Mista 
que examinou a Medida Provisória e são atendidos pelo 
espírito natalino. Vamos fazer o bem, vamos enfeitar 
essa árvore de natal que foi mandada pela Presidente 
da República com a melhor das intenções. 

Quero dizer que a Medida Provisória editada 
pela Presidente Dilma Rousseff, que cria condições 
mais favoráveis para a atração de investimentos sob 
a forma de parcerias público-privadas, é uma medida 
provisória, no meu entender, meritória e que merece 
a aprovação. No entanto, sobre esse tronco se criou 
uma árvore de natal com presentes para todo lado. 

E o pior, Sr. Presidente, é que esse procedimen-
to que nós, Senadores, verberamos durante toda esta 
Legislatura, até agora, procedimento da Câmara dos 
Deputados, parece que agora é geral, porque agora é 
obra da Comissão Mista, de Deputados e Senadores, 
que resolveram, todos nós, em nome do Congresso 
Nacional, montar uma árvore de natal com presentes 
para todo lado.

Não quero sequer entrar no mérito de cada um 
desses presentes, dessas benesses, desses favores, 
dessas concessões, dessas doçuras. Quero, em pri-
meiro lugar, dizer e reafirmar aquilo que todos nós 
sabemos, que isso é inconstitucional. Não se pode 
alterar medida provisória por emenda parlamentar, 
acrescentando a ela matérias estranhas à iniciativa 
do presidente da República. No entanto, todos esses 
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itens aos quais me referi, e outros tantos ainda, são 
matérias estranhas à Medida Provisória. 

O que tem a ver escritório de despachante com 
parceria público-privada? O que tem a ver criação de 
cargos no Ministério do Esporte com parceria público-
-privada? Ou talvez a parceria pública do Ministério com 
o interesse privado de um partido político? No caso, 
o PCdoB. E a inconstitucionalidade é ainda mais gra-
ve porque todos nós sabemos que não se pode criar 
cargos por emenda parlamentar e medida provisória, 
que isso é uma afronta à Constituição, que reserva es-
sas matérias à iniciativa da Presidência da República. 

No entanto, a Comissão Mista ignorou esse deta-
lhe que se chama Constituição do Brasil. E outro detalhe 
ela ignorou, que é a proibição, a vedação constitucio-
nal de se dispor sobre matéria penal mediante medida 
provisória, pois foi isso que a Comissão fez, ao alterar 
o art. 70 do Código Brasileiro de Telecomunicações, 
que é um código, que é uma norma de natureza penal 
e que não pode ser modificado por medida provisória. 
Mas nada disso obsta esse imenso e generoso espí-
rito natalino de se manifestar.

E é por isso, Sr. Presidente, que, embora eu seja 
favorável ao lucro dessa medida provisória, por con-
siderar que, antes tarde do que nunca, o Governo do 
PT resolve, aqui ou ali, criar novas oportunidades de 
investimento privado, em setores onde o Governo não 
tem condições de levar adiante projetos importantes 
para a economia do País, embora concordando com 
o lucro da medida provisória, eu vou votar contra, por-
que eu não concordo com a árvore de natal que aqui 
foi montada.

Quero também dizer que tive notícias do Líder 
José Agripino Maia e do Líder Alvaro Dias de que ha-
verá DVSs para escoimar o atual Projeto de Lei de 
Conversão das suas aberrações mais gritantes. Saúdo 
a iniciativa dos Líderes, votarei com eles, mas reafirmo 
a minha convicção de que o Senado, o Plenário do Se-
nado, deve rejeitar, por imprestável e inconstitucional, 
o Projeto de Lei de Conversão que agora é submetido 
à nossa deliberação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, dizer que é inconstitucional é desneces-
sário. É evidente que é inconstitucional, por razões 
óbvias, já conhecidas à exaustão pela Casa. Afronta 
dispositivo essencial que sustenta a Medida Provisória 
como instrumento para a emergência da administração, 
para os fatos relevantes, fundamentais e extremamen-

te urgentes. Então, não há por que discutir quanto à 
constitucionalidade.

Quanto ao mérito, é possível também discutir. 
Na verdade, nós não queremos discutir a questão 

das PPPs, as mudanças na regra que ampliam o leque 
de instrumentos financeiros que os Estados podem uti-
lizar para investir. As alterações propostas permitiram, 
também, que fosse eliminada parte da ineficiência fi-
nanceira presente nessas parcerias. 

Nós não questionamos o aperfeiçoamento desse 
instrumento denominado PPPs, mas essa proposta do 
Executivo não poderia deixar de ter, como em outras 
oportunidades, uma série de contrabandos que nada 
têm a ver com o tema principal e tentam passar dis-
cretamente pela aprovação desta Casa.

Eu ressalvo a figura do Relator, o Senador Sérgio 
Souza, que faz um esforço, mas é compelido a aceitar 
a orientação do Poder Executivo.

Um desses contrabandos prevê a isenção de PIS/
Cofins para ovinocultura e caprinocultura de corte. In-
centivos sociais são bem-vindos, desde que venham 
em instrumentos adequados, seguindo as normas de 
elaboração normativa.

É preciso, também, que essas isenções, bene-
fícios concedidos pontualmente pelo Governo, saiam 
da parte do bolo tributário pertencente ao Governo.

Há um projeto de nossa autoria que tramita na 
Casa e que estabelece que toda isenção fiscal, todo 
benefício concedido, eventualmente, a quem quer que 
seja não poderá ser feito com o chapéu alheio. Terá de 
ser feito com recursos da União e não dos Estados e 
dos Municípios.

A Comissão Mista, ao alterar o texto original, 
permitiu que as receitas decorrentes da prestação de 
serviços de advocacia retornem ao regime cumulati-
vo de PIS/Pasep/Cofins, independentemente do porte 
do escritório.

Um dos pontos adicionados que considero grave 
tem a ver com as rádios piratas. O Senador Aloysio já 
abordou essa questão. Concede-se anistia aos donos 
das emissoras de rádios piratas no País que foram 
indiciados em inquéritos policiais ou que tenham sido 
levados à Justiça por estarem funcionando de forma 
ilegal, sem outorga do Ministério das Comunicações.

Faço justiça ao Líder do Governo, faço justiça ao 
Senador Sérgio Souza, que também não concordam 
com este item da Medida Provisória. E houve a ten-
tativa inclusive de se assegurar o veto da Presidente 
da República. No entanto, a Presidente não assumiu 
o compromisso do veto.

Por esta razão, nós estamos apresentando o 
chamado DVS, para que esse dispositivo constante da 
Medida Provisória possa ser derrubado pelo Plenário 
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do Senado Federal. É o que nós esperamos. Não pode-
mos premiar aqueles que foram indicados em inquéri-
tos em razão de operarem emissoras de rádio piratas. 
Será associarmo-nos à marginalidade. Votar favoravel-
mente à anistia para emissoras piratas é associar-se à 
marginalidade. É avalizar a marginalidade. E nós não 
podemos fazer isso no Senado Federal.

O Código Brasileiro de Telecomunicações prevê 
pena de detenção de 1 a 2 anos para os responsá-
veis pelas rádios piratas. Se a proposta for aprovada, 
a pena mínima será reduzida para 6 meses de deten-
ção e a operação abaixo de 100 watts não será mais 
considerada crime. Portanto, nós estamos absolvendo 
aqueles que praticaram delitos. Nós estamos eliminan-
do a hipótese de crime, em determinadas situações, 
ao aprovar esse dispositivo.

Sempre ouvimos a mesma argumentação: “res-
tam poucos dias e corremos o risco de ver a Medida 
Provisória arquivada por decurso de prazo.” Que seja 
arquivada por decurso de prazo! Se a Câmara dos De-
putados não votar celeremente para atender o Governo, 
que seja arquivada por decurso de prazo. O que não 
se pode é avalizar a marginalidade, é avalizar o ilícito.

Esse absurdo está contido no art. 8º dessa pro-
posta. Foi incluída também na Medida Provisória a cria-
ção de 27 cargos de assessoramento, no Ministério da 
Integração Nacional e no Ministério dos Transportes.

Vejam, ainda hoje pela manhã, a Comissão de 
Justiça, Senador Mário Couto, aprovou a criação de 
49 cargos comissionados na Presidência da Repúbli-
ca, exatamente na Presidência da República, alvo da 
Polícia Federal, que desmontou uma quadrilha que 
operava exatamente na antessala da Presidência, 
escritório da Presidência da República em São Pau-
lo. A chefia desse escritório comandava o tráfego de 
influência, uma quadrilha desbaratada pela Polícia 
Federal. E o Governo cria mais cargos, exatamente 
de confiança, para a Presidência da República. Isso 
a Comissão de Justiça aprovou hoje. Agora, mais 27 
cargos de assessoramento.

Ou seja, o Governo é inesgotável na sua ânsia 
de ampliar-se. O seu apetite é incomensurável em ma-
téria de cargos públicos para beneficiar os apanigua-
dos, para atender os que o apoiam, para contemplar 
aqueles que aceitam passivamente as imposições do 
Executivo e nomeiam, independentemente da qualifi-
cação técnica e profissional, para esse aparelhamen-
to brutal do Estado brasileiro, que tem consequências 
dramáticas para o povo, porque liquida a capacidade 
financeira do Erário, porque liquida a competência de 
investir do Estado brasileiro em setores essenciais 
para o povo do País.

Estamos apresentando também destaque para 
a rejeição a esse dispositivo que cria novos cargos 
de confiança.

Portanto, Sr. Presidente, rejeitar, por ser flagran-
temente inconstitucional, também ajuda a Presidente 
da República a impedir que pessoas mal intencionadas 
ocupem salas no centro do Poder.

Mais uma vez, o Governo viola a Constituição 
ao praticar o contrabando legislativo, inserindo temas 
absolutamente adversos ao objeto inicial desta Medida 
Provisória. Mais uma vez, o Governo faz do Congresso 
Nacional o seu almoxarifado preferido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-

sidente, eu gostaria de discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª está inscrito.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, esta Medida Provisória tem como 
escopo uma matéria que reputo apreciável, defensá-
vel, qual seja a antecipação de recursos ao parceiro 
privado em Parcerias Público-Privadas.

Embora a Parceria Público-Privada tenha como 
fundamento básico, como pilar de sustentação do 
ponto de vista da formulação prática do que seja uma 
Parceria Público-Privada, que seja juntar o interesse 
público ao capital privado, seja a destinação pelo Po-
der Público da responsabilidade de realizar uma obra 
ou prestar um serviço ao capital privado, que tem a 
sua remuneração, mas investindo o capital privado, a 
antecipação de recursos do capital público ou de re-
cursos públicos para uma Parceria Público-Privada de 
certa forma desvirtua o princípio de que você, numa 
Parceira Público-Privada, tem que entregar ao sócio 
privado a obrigação de fazer o investimento, e o Poder 
Público concede a oportunidade de prestar o serviço 
ou executar uma obra de interesse público. Mas, até 
aí, tudo bem. Na medida em que o Governo se sinta 
impotente em Parcerias Público-Privadas a exercer o 
seu papel e o sócio privado não esteja cumprindo por 
inteiro o seu papel, até admite-se que o Poder Público 
socorra a Parceria Público-Privada e venha a viabilizar 
o objetivo daquela PPP.

Agora, Senador Aloysio Nunes, na discussão na 
Câmara dos Deputados, esta matéria foi engordada, 
ela se transformou num ser balofo porque, num objetivo 
defensável como é esse, entram coisas que eu até de-
fenderia, como, por exemplo, a diminuição das multas 
por descumprimento de obrigações acessórias, junto 
à Receita Federal, de empresas pequenas.
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Eu conversava com o Senador Dornelles e eu até 
advogaria essa questão. Apesar de não ter nada a ver 
com a matéria original, eu advogaria.

Em relação à prorrogação de alíquota zero de 
PIS/Pasep e Cofins para massa alimentícia e definição 
do percentual do crédito presumido para gorduras e 
óleos animais, também, porque beneficia a sociedade, 
barateia a massa alimentícia para o cidadão comum. 
Isso está fora, é um contrabando, mas até se admite.

Quanto à definição da personalidade jurídica de 
direito público para o Conselho Federal dos Despa-
chantes Documentalistas do Brasil, eu votaria tran-
quilamente essa matéria num projeto de lei a latere.

Agora, engordar a medida provisória, transfor-
mando-a em uma lei balofa é complicado!

No que se refere à dedução de valores na base 
de cálculo do PIS/Pasep e Cofins para operadoras de 
plano de saúde, idem. Eu até faria isso num projeto de 
lei, mas incluíram aqui.

Tudo bem. Até aí se admite. Agora, há umas pé-
rolas aqui dentro que tenha paciência. Aí não!

Senador Aloysio, Senadores de todos os parti-
dos, ou mostramos musculatura no campo da defesa 
de um padrão mínimo de comportamento no campo 
ético, no campo da responsabilidade, ou não adianta 
exercer o mandato de Senador.

Por exemplo, no momento em que a Rosemary, 
a Erenice são as palavras de ordem e as televisões e 
os jornais denunciam, todos os dias, o tráfico de influ-
ência de pessoas que estão no Governo há 10 anos 
e se julgam proprietárias do Estado, fazendo todo o 
tráfico de influência que se possa imaginar, falando 
em nome de alguém e citando esse nome para obter 
as benesses que o cidadão comum não consegue; no 
momento em que se abrem os jornais, as revistas e 
se assiste à televisão e os nomes são de Rosemary 
e etc.; no momento em que, numa medida provisória 
que trata de antecipação de recursos para Parceria 
Público-Privada, se fala em contratação de cargo de 
confiança, de 24 cargos comissionados para o Ministé-
rio do Esporte, procedimento privativo até da Presidên-
cia da República – só ela pode propor isso –, e entra 
de paraquedas uma história dessa, tenha paciência!

Ou nós somos Senadores para votar com cons-
ciência e com correção ou é preferível nem vir ao ple-
nário, até para não justificar, com a presença, a má 
prática parlamentar ou legislativa.

Agora, Senador Aloysio Nunes, a pior de todas 
as pérolas que estão nesta Medida Provisória é a ba-
nalização, é o nivelamento por baixo, Senador Eduar-
do Braga, do sistema brasileiro de telecomunicações 
ou de comunicações. Em todo sistema democrático, é 
preciso dar oportunidades, mas ter padrões de com-

portamento. O sistema de comunicações é uma coisa 
que existe há muito tempo e tem padrões.

No princípio, dava-se a concessão; hoje, ganha-
-se uma licitação de concessão para rádio e televisão. 
Ganha-se a licitação, paga-se por aquilo. E há direitos 
e obrigações. Há uma legislação rígida que obriga o 
concessionário a desempenhar, a prestar o serviço, 
mas dentro de padrões. Se ele cair fora do padrão, 
perde a concessão, paga multa, é crucificado.

Muito bem. Entra agora uma pérola que fala na 
descriminalização de quem instalar, ao seu bel-pra-
zer, uma estação de potência inferior a 100 watts. Ele 
não praticou crime, ele pode instalar lá amanhã uma 
estação de rádio, para dizer o que quiser, sem dar 
contas a quem quer que seja fora do sistema formal, 
descomprometido com qualquer padrão de comporta-
mento, fazendo inclusive até a concorrência desleal, 
desmantelando a estrutura de comunicação do Brasil, 
que foi montada, ao longo dos anos, com padrões. Por 
conta de um diploma legislativo votado pelo Senado, 
ele pode fazê-lo sem sanção nenhuma, sem nenhum 
tipo de sanção, porque está descriminalizado o fato 
de alguém, ao seu bel alvitre, por sua vontade própria, 
instalar uma estação com potência inferior a 100 watts.

Senador Aloysio, não consegui resistir e preparei 
dois destaques para votação em separado. Um, para 
tentarmos derrubar essa excrescência, essa desor-
ganização no sistema de comunicação no Brasil; para 
tentarmos, pelo voto, derrubar essa coisa inimaginável 
em matéria de organização de um sistema.

E o segundo, é derrubarmos, também pelo voto 
– porque é um segundo destaque para votação em 
separado que estou apresentando à Mesa para apre-
ciação do Plenário –, essa criação infantil, esdrúxula 
de 24 cargos por um parlamentar, passando por cima 
da autoridade constituída habilitada para isso, que é a 
Presidente da República, no momento em que o pro-
vimento de cargos está sendo objeto de denúncias de 
toda natureza.

Ainda hoje, mantivemos a posição claríssima na 
CCJ, votando contra – perdemos, é verdade – a cria-
ção desmesurada de um sem-número de cargos, ain-
da que criados pela Presidente da República, mas no 
momento em que se questiona, com muita veemência, 
a criação de cargos para provimento, sabe-se lá por 
influência de quem.

Para evitar, portanto, essas duas – desculpe-
-me a força da expressão – excrescências, eu estou 
apresentando à Mesa para votação em separado dois 
destaques: um para tentarmos derrubar pelo voto essa 
tentativa de desorganização do sistema de comunica-
ção do Brasil; e o segundo, para evitar essa nomeação 
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desses cargos em comissão, passando pela institui-
ção legal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, com a 
apresentação dos destaques que anuncio.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, enquanto o Senador Francisco 
Dornelles se dirige à tribuna... É o Senador Gim Argello 
que está falando aqui, Senador Gim.

Eu queria dizer que eu apoio totalmente essa 
parte da fala do Senador Agripino referente a esse as-
sunto das rádios. Isso é um absurdo, Senador Agripino! 
O senhor tem toda a razão nesse caso. Em princípio, 
nossa disposição também é acompanhar o Relator, 
Senador Sérgio Souza, porque não se pode desorga-
nizar um sistema desse, querer liberar, fazer uma rádio 
pirata neste País todo.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Presidente José Sarney...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Temos a satisfação e a honra de ouvir o Se-
nador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado.

Sras e Srs. Senadores, eu quero cumprimentar o 
Senador Sérgio Souza pelo parecer por ele proferido 
na Medida Provisória no 575, e que se tornou o Projeto 
de Lei de Conversão no 25.

Nós não teremos um processo de desenvolvi-
mento sustentado no Brasil sem aumentar o nível de 
investimento, e não é possível aumentar o nível de 
investimento somente com recursos do Estado. É ne-
cessária uma participação grande do setor provado, 
através do regime de concessões, em portos, aero-
portos, estradas, ferrovias, e esta Medida Provisória 
e o parecer do Senador Sérgio Souza abrem caminho 
para que o setor privado tenha uma participação mais 
forte, mais pujante, mais objetiva, no processo de cres-
cimento econômico.

O Senador Sérgio Souza não conseguiu corrigir 
– e eu sou testemunha de que ele fez muita força – al-
gumas incongruências da Medida Provisória, que em 
determinados artigos, por exemplo, estabelece que o 
valor do aporte não é tributado, e, em outro, manda 
computar para efeitos de tributação. Mas a medida foi 
positiva, o saldo é de grande valor. 

Eu quero mencionar uma alteração que o Senador 
Sérgio Souza incluiu, Sr. Presidente, reduzindo as mul-
tas de obrigações acessórias de pequenas e microem-
presas. As multas cobradas pela Receita Federal são 
calculadas como se a inflação fosse de 100%, 150%, 

por ano, e pequenas e microempresas, realmente, 
não tinham condições de pagar multas tão elevadas.

O Senador Sérgio Souza, com a sua sensibili-
dade, incluiu na Medida Provisória uma redução con-
siderável dessas multas de obrigações acessórias 
de pequenas e microempresas. O Senador Pimentel 
participou dessa discussão.

Tenho de cumprimentar o Senador Pimentel pela 
sua brilhante iniciativa e seu compromisso de o Go-
verno sancionar esse projeto.

E quero dizer que este é um dia importante, por-
que essas parceiras público-privadas constituem o ca-
minho para termos um desenvolvimento sustentado, 
com menos inflação, mais geração de emprego e de 
renda. Essa medida nesse artigo, que reduz as multas 
acessórias de pequenas e microempresas, tem que 
ser vista nesse contexto de crescimento sustentado.

Sr. Presidente, muito obrigado.
Senador Sérgio Souza, meus cumprimentos pelo 

seu parecer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Dou a palavra ao Senador Wellington Dias.
Antes, quero registrar a presença em nossas 

galerias do grupo de estagiários de vários Estados, 
participando do Programa Estágio-Visita da Câmara 
dos Deputados.

Sejam bem-vindos. (Palmas.)
Quero, também, cumprimentar e agradecer a pre-

sença do grupo de taxistas do Brasil, que aqui estão 
presentes. (PaImas.)

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
saudando também, aqui, as duas delegações, queria 
parabenizar o Senador Sérgio Souza por fazer esse 
trabalho numa Comissão em que foi Relator; foi Re-
visor o Senador João Magalhães; foi Presidente da 
Comissão Mista o Deputado Assis Carvalho. E, ali, vi 
o esforço para termos essas regras, que vão permitir 
as condições do funcionamento do Programa de Par-
cerias Público-Privadas.

Acho que é um programa existente há bastante 
tempo, mas havia necessidade de uma reformulação 
para ele funcionar.

Destaco aqui, também, como o Senador Dornel-
les, a importância desse apelo, que foi atendido, das 
micro e pequenas empresas, que garante o desconto 
nas multas, por exemplo, de até 50%, e isso permite 
as condições de funcionamento.

Quero aqui, Sr. Presidente, apenas chamar a 
atenção para um fato em relação ao projeto que trata 
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de alguns cargos. Na verdade, ouvindo o Relator na 
Câmara, o que é colocado é que ali havia um proje-
to de lei de iniciativa do Executivo, que foi apensado 
à Medida Provisória em tramitação depois de passar 
pela Comissão Mista. Portanto, não há vício de inicia-
tiva. Na verdade, a iniciativa para criação é do Poder 
Executivo. Apenas ali se encontrou o mecanismo de 
garantir maior celeridade, pela importância que tem 
essa tramitação aqui hoje. Por isso, considero funda-
mental a aprovação.

O segundo, em relação à área das rádios comu-
nitárias. O que há de ilegal é incluir em um código de 
telecomunicações algo típico do Código Penal. Esta-
mos aqui tratando do Código Penal.

No Código Penal, é colocada a tipificação de 
crimes relacionados a todas as comunicações: rádio, 
televisão; enfim, para quem é dono, para quem é fun-
cionário, para quem é jornalista, para qualquer área. 
Ali, foi feito algo específico para rádio comunitária. 
Consequência disso: um conjunto grande de lideranças 
hoje, cujo funcionamento das emissoras foi autorizado, 
receberam as autorizações e depois foram transforma-
das em criminosos. Eu acho que não enxergar isso...

Nós vamos ter todas as regras. As regras pros-
seguem da mesma forma. Não há nada de “liberou 
geral” aqui.

Na verdade, se alguém quiser constituir uma 
emissora, seja ela da forma tradicional ou comunitária, 
as regras são exatamente as mesmas: é preciso enca-
minhar junto ao Ministério das Comunicações, depen-
dendo da situação em edital, entrar na concorrência; 
tem de ser aprovado pela Anatel, tem de ser aprovado 
pela Câmara, pelo Senado, da mesma forma que tra-
mita normalmente. O que não se tem é uma tipificação 
inadequada, como se colocava hoje, que estava crimi-
nalizando milhares de lideranças – tenho certeza, na 
Paraíba, no Maranhão, na Bahia, no Brasil inteiro. É 
isso o que está sendo buscado: uma revogação aqui.

Então, dialogando por um debate que já vinha, 
principalmente, na Câmara, é que faço aqui essa defesa.

Espero que a gente possa ter a aprovação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador 
José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, mais 
uma medida provisória: agora a nº 575, Senador Pi-
mentel. Até, no mérito, ela é louvável. Agora, é impor-
tante, Senador Pimentel, que o seu Partido, o Partido 
dos Trabalhadores, possa uniformizar o seu discurso, 
possa transmitir a orientação para os Estados também.

Por exemplo, lá no meu Estado do Pará, o Go-
vernador Simão Jatene, aprovou, neste ano, a Lei das 
PPPs, com grande esforço, na Assembleia, com um 
movimento inicialmente contrário do Partido dos Tra-
balhadores, que, depois, entendeu que o projeto era 
importante. Até porque o projeto é idêntico, idêntico 
ao que nós aprovamos, no Congresso, encaminhado 
pela Presidenta Dilma – idêntico.

Agora, nós estamos aprovando, aqui, na Medida 
Provisória nº 575, um aprimoramento das PPPs. Por 
quê? Porque nós entendemos que o Brasil precisa de 
investimentos; que o Governo não tem condições de 
bancar esses investimentos. Tem que atrair capital pri-
vado para, em complemento ao capital público, fazer 
esses investimentos. E as dificuldades, no projeto an-
teriormente aprovado, mostraram que é preciso fazer 
esse aperfeiçoamento que nós estamos fazendo agora.

Então, vamos votar favoravelmente ao mérito 
da 575.

E, lá no meu Estado, o Governador Simão Ja-
tene, com certeza absoluta, vai também levar esses 
mesmos conceitos que nós estamos aqui aprovando, 
Presidente Sarney, para que, em nível dos Estados... 
E os outros Estados brasileiros também vão incentivar 
essa parceria público-privada para atrair os investimen-
tos necessários para o desenvolvimento e melhoria da 
qualidade de vida de todos os brasileiros, em todos os 
Estados da nossa Federação.

Agora, não dá mais para nós aprovarmos, no 
Senado Federal, as emendas que são colocadas aqui 
e que, ao final, vêm destoar do mérito daquilo que foi 
encaminhado pela Medida Provisória original.

Aqui quero destacar duas. Já conversei com o 
Senador Eduardo Braga, Presidente da Comissão de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, que tive a honra de 
presidir na Legislatura passada.

Então, esta Medida Provisória, no parecer do no-
bre Senador Sérgio Souza, trouxe, aqui, algo inadmis-
sível: permitir a liberalização de rádios com potência 
até 100 watts, sem que haja aprovação por parte do 
Senado Federal e pelo Ministério das Comunicações.

Ou seja, Senador Petecão: libera geral, libera 
geral!

Eu nunca vi isso. Quer dizer, todo o trabalho de 
fiscalização da Anatel, todo o trabalho de controle do 
Ministério das Comunicações, todo o trabalho da Co-
missão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, tanto 
do Senado quanto da Câmara, na aprovação das ou-
torgas das rádios, que são feitas aqui de forma criterio-
sa, caem por terra, porque o nobre Relator da Medida 
Provisória, Senador Sérgio Souza, no seu parecer, 
permite a liberação. Senador Sérgio Souza, conversei 
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com V. Exª sobre isso e, de forma transparente, disse 
a V. Exª que ia fazer um destaque com relação a isso.

Então, não é possível que nós aprovemos essa 
liberação para que rádios com potência até 100 watts 
sejam autorizadas a funcionar sem nenhuma autori-
zação, sem nenhum controle do Estado brasileiro; ou 
seja, estaremos autorizando as radiopiratas, até por-
que, com a tecnologia digital – e nós estamos na era 
digital –, até 2016, Senador Clésio, toda a comunica-
ção será digital.

E a potência média requerida é da ordem de 10 
watts. Nós queremos liberar, nesta Medida Provisória, 
até 100 watts. Ou seja, todas as rádios serão piratas; ou 
melhor, piratas não serão mais porque serão autoriza-
das pelo Congresso Nacional nesta Medida Provisória.

Apresentei um destaque, Senador Eduardo Bra-
ga, pedindo votação em separado, para que possamos 
retirar do texto do parecer do nobre Senador Sérgio 
Souza essa autorização para a liberação das rádios 
sem controle do Estado brasileiro até 100 watts.

Outro assunto que aqui também já foi trazido por 
vários Senadores é com relação à questão da redução 
do Pis/Cofins para escritórios de advocacia que faturem 
acima do limite permitido para o lucro presumido de até 
R$48 milhões. O Pis/Cofins tem uma alíquota reduzida 
de 3,65%, calculada sobre o faturamento bruto, sem 
direito a nenhum crédito. E a Medida Provisória libe-
ra também esse limite para escritórios de advocacia.

Ora, nós temos duas sistemáticas de apuração 
do Pis/Cofins: Pis/Cofins não cumulativo, com alíquota 
de 9,25% sobre o faturamento, calculada com débitos 
– faturamento menos créditos, alguma despesa, com 
exceção dos gastos com pessoal; e, como eu já men-
cionei, o Pis/Cofins cumulativo, com alíquota de 3,65%.

Em princípio, todas as empresas estão obrigadas 
a pagar o Pis/Cofins segundo a sistemática do não 
cumulativo, com as exceções previstas na lei. A Lei nº 
10.833 excepciona do não cumulativo,...

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –...
permitindo, assim, que recolham Pis/Cofins com alíquo-
ta menor, isto é, no regime cumulativo, alguns setores, 
tais como empresas jornalísticas, de transporte coletivo, 
empresas de telemarketing, etc. e também empresas 
submetidas à apuração do Imposto de Renda sobre o 
lucro presumido (art. 10, inciso II).

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Hoje, os escritórios de advocacia que faturam até R$40 
milhões por ano, limite de faturamento permitido para 
que a empresa recolha Imposto de Renda sobre o 
lucro presumido, recolhem o PIS/Cofins pelo regime 

cumulativo, ou seja, sem crédito, mas com alíquota 
menor de 3,65%.

Ou seja, como a grande maioria dos escritórios 
de advocacia estão dentro do limite do lucro presumido, 
R$48 milhões por ano, recolhem o Imposto de Renda 
seguindo essa sistemática, que ainda...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Peço a V. Exª para concluir.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Já 
concluo, Sr. Presidente. 

...menos PIS/Cofins, já que podem pagar, no re-
gime cumulativo, 3,65%.

O art. 2º do projeto de lei permite que todos os 
escritórios de advocacia, menos aqueles que faturam 
mais de R$48 milhões por ano e que, por isso, teriam 
que migrar para a sistemática do lucro real, possam 
recolher PIS e Cofins com a alíquota menor.

Hoje, um escritório desse porte, porque estoura 
o limite de faturamento anual, tem que migrar do lucro 
presumido para o lucro real e, ao migrar, tem que pagar 
o PIS/Cofins não cumulativo, ou seja, alíquota de 9,25%.

É de se perguntar por que não estender esse di-
reito – e aí acho que todos nós somos defensores da 
diminuição da carga tributária; eu, pelo menos, defendo 
permanentemente a redução...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Então, por que não estender esse direito a todo e 
qualquer prestador de serviço que tiver esse nível de 
faturamento? Por que só os advogados que faturam 
mais de R$48 milhões por ano passarão a ter esse 
direito? Essa é a pergunta.

Então, também fiz o destaque, para que possa-
mos votar em separado e para que retiremos do texto 
esse privilégio que está sendo dado somente aos es-
critórios de advocacia.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Presidente Sarney, eu vou decli-
nar da minha fala, porque há poucos instantes o Líder 
do Governo me confidenciou que o assunto que mais 
me preocupava, das radiopiratas, não vai prosperar.

Como eu confio plenamente no Líder do Gover-
no, eu declino da minha palavra na tarde de hoje, até 
porque também tenho interesse em votar o meu re-
querimento, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
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Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, lamento não poder atender o 
apelo do Líder do Governo para que eu declinasse da 
palavra, como fez gentilmente o Senador Mário Couto, 
para que eu possa repetir o que tenho feito desta tri-
buna em outras oportunidades e falar não, talvez, para 
os meus pares, mas falar para o Brasil. A sociedade 
brasileira precisa compreender, de forma didática e de 
maneira clara, o que está acontecendo, neste instante, 
mais uma vez, no plenário do Senado Federal.

O Governo repete uma prática deplorável – e a 
expressão é esta: deplorável – para uma democracia, 
para uma república, de praticar, de maneira escancara-
da, o que muito bem foi denominado pelo nosso Líder 
Alvaro Dias como contrabando legislativo.

E vamos explicar, sobretudo a você que está nos 
vendo pela TV Senado, que vai nos ouvir pela Rádio 
Senado, o que vem a ser esse contrabando legislativo.

De forma desleal, o Governo tem aproveitado te-
mas que são importantes, matérias que contam inclu-
sive com o apoio das oposições, porque não fazemos 
oposição ao Brasil. Fazemos oposição ao Governo. E 
tudo aquilo que for favorável ao Brasil contará com o 
nosso apoio e, se preciso, com o nosso aplauso, por-
que nós queremos ver esse Brasil avançar.

Porém, não tem sido esse o comportamento do 
Governo. O Governo mistura alhos com bugalhos; en-
xerta, contrabandeia junto com matérias que são po-
sitivas interesses que seguramente não somam com 
a vontade do povo brasileiro.

Então, ao mesmo tempo em que trata de regula-
mentações para parcerias público-privadas, que são 
importantes e necessárias para o Brasil, nesse mes-
mo pacote, nessa mesma cesta, o Governo enxerta a 
criação de cargos no Ministério da Integração Nacional.

É inadmissível que, dentro desse contrabando 
legislativo reiterado, aprovemos cargos que deveriam 
ser discutidos de forma isolada, de maneira separada, 
para que o povo que nós representamos, a sociedade 
que nos acompanha pudesse saber rigorosamente o 
que vem acontecendo.

Além disso, “tira-se uma casquinha” – a expressão 
pode ser popular, mas é essa – para criar mais cargos. 
E se lembrem, diga-se de passagem, de um Governo 
inchado, de um Governo ineficaz, que não consegue 
responder ao desafio de transformar ou de revolucionar, 
melhor dizendo, a nossa educação, que não caminha 
para fazer do Brasil um País moderno e competitivo, 
porque a prática repetida de aparelhamento e de in-
chaço da máquina pública para conservação de um 
modelo de poder começa a dar sinais de esgotamento.

Não sei quando virá essa mudança, mas ela está 
em curso, sim. A sociedade não vai mais aceitar essa 
estrutura de manutenção de poder e esse método de 
operação que vem sendo praticado atualmente. Há 
avanços que são inegáveis e conquistas que são re-
conhecidas, mas não nos podemos acomodar com o 
envelhecimento de uma estrutura de poder, que está 
visivelmente caducando, inclusive pelo aspecto mais 
grave, que é o componente ético, e permitir que o Se-
nado da República cale diante dessa prática.

Portanto, vamos fazer os destaques que a Lide-
rança do PSDB já anunciou, mas estamos aqui para 
renovar a crítica, querido Líder Eduardo Braga, a essa 
prática, que vem sendo reiterada e repetida, de se fazer 
o contrabando legislativo com criação de cargos, com 
legalização de rádios piratas. Por que não discutir cada 
um desses sistemas individualmente? Todos eles são 
importantes. Por que temer o debate? Por que evitar 
a transparência e a clareza que a sociedade brasilei-
ra exige para tomar conhecimento do que se passa 
dentro do Congresso Nacional e, particularmente, do 
Senado da República?

Portanto, mais uma vez – talvez, eu seja um dos 
últimos oradores inscritos –, o Plenário do Senado vai 
votar um pacote de secos e molhados, com vários as-
suntos. É uma verdadeira feira de mangaio que aqui 
se faz com o contrabando legislativo, que a oposição 
denuncia de forma reiterada na tribuna desta Casa e 
da qual a sociedade precisa definitivamente tomar co-
nhecimento, rebelando-se contra essa prática nefasta 
à democracia representativa e à representação repu-
blicana que exercemos nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Parlamentares, caminhamos, de forma célere, 
como sempre, sempre que há intenção ou disposição 
da base do Governo para isso, para a votação de mais 
uma medida provisória que afronta a Constituição.

Não estamos tratando aqui apenas de um regime 
especial para viabilizar as PPPs, nós estamos tratan-
do daquilo que é essencial à democracia, que são as 
prerrogativas do Congresso Nacional, prerrogativas 
essas das quais nós temos abdicado de forma suces-
siva ao longo dos últimos anos.

Não é demais relembrar o que diz o art. 62 da 
Constituição Federal, que destaca: “Em caso de rele-
vância e urgência, o Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional”. 
Mas a medida provisória, ao invés de ser um instru-
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mento excepcional, como prevê a Constituição, tem se 
transformado em instrumento corriqueiro, ordinário da 
Presidência da República.

Sabe V. Exª, Sr. Presidente José Sarney, sabem 
os Srs. Senadores, em especial os mais experientes, 
que, há muito tempo, não se discute aqui um projeto 
de lei de iniciativa de qualquer Parlamentar. Tornou-
-se praxe nesta Casa discutir e votar, na verdade, ho-
mologando a vontade do Governo Federal, através 
das medidas provisórias sucessivamente enviadas ao 
Congresso Nacional.

A questão central, Sr. Presidente, não diz res-
peito ao tema originário desta Medida Provisória, que 
trata de uma nova legislação tributária para viabilizar 
as PPPs, apesar de não ter sido essa a preocupação 
central do Governo do PT ao longo dos últimos 11 anos. 
Ao contrário, a legislação das PPPs foi aprovada ainda 
no primeiro ano do governo do Presidente Lula, sem 
que, nos primeiros dez anos, qualquer PPP tivesse 
sido constituída no País. E aquelas que próximo disso 
chegavam eram tratadas de forma envergonhada pelo 
Governo Federal. Ao contrário disso, Minas Gerais, 
Estado que governei por oito anos, Sr. Presidente, foi 
pioneiro na construção de PPPs no setor rodoviário, 
no setor penitenciário e na área da saúde.

Faço apenas essa rápida introdução, para, aqui, 
mais uma vez, de público, mostrar o desconforto que 
tenho – e gostaria que ele fosse de todos os meus Pa-
res – com a não votação pela Câmara dos Deputados. 
Já se vão 14 meses, desde setembro do ano passado, 
quando foi enviada à Câmara dos Deputados, a partir 
de uma aprovação unânime desta Casa, a PEC nº 11, 
de 2011, que, entre outras questões, não impedia ou 
inviabilizava a edição de medidas provisórias pelo Go-
verno Federal – reconheço que esse é um instrumen-
to necessário, desde que utilizado com parcimônia –, 
mas que impedia, entre outras coisas, os contrabandos 
que sucessivamente vêm acompanhando as medidas 
provisórias que chegam a esta Casa sempre no prazo 
fatal para a sua votação, Sr. Presidente.

Nesta Medida Provisória, há aberrações como a 
que contraria a alínea b do §1º, que veda a edição de 
medidas provisórias sobre matéria de Direito Penal, de 
Direito Processual Penal e de Direito Processual Civil. 
Na verdade, no seu art. 8º, ela trata de uma matéria 
que, equivocada no mérito, afronta também a Cons-
tituição Federal. Surpreende-nos que a Câmara dos 
Deputados tenha permitido a sua aprovação.

Além disso, Sr. Presidente, há mais um contra-
bando que devemos aqui denunciar de forma absoluta-
mente clara, que traz um vício gravíssimo de iniciativa, 
pois apenas à Presidência da República é permitida a 
criação de cargos e novas despesas. A partir de uma 

iniciativa parlamentar, o art. 7º da Medida Provisória 
trata da criação de novos cargos de DAS, cargos de 
assessoramento para Ministérios do Governo Federal.

Hoje mesmo, Sr. Presidente, na Comissão de 
Constituição e Justiça, fui derrotado num voto em 
separado que apresentei para impedir que a farra da 
criação dos cargos públicos tivesse continuidade. Há 
algumas semanas, foram criados cerca de 160 cargos. 
Hoje, foram criados mais 90 cargos ligados diretamente 
à Presidência da República, cargos como esse utilizado 
pela Srª Rosemary e por outros que não os utilizaram 
para atender ao interesse público.

Está no plenário da Câmara dos Deputados para 
ser votada, na Medida Provisória nº 578, a criação de 
8,2 mil novos cargos efetivos, sendo que, desses, cerca 
de 140 cargos são novamente de DAS, de assessora-
mento amplo, Sr. Presidente.

O Brasil está na contramão do mundo civilizado. 
Enquanto países como a Alemanha, por exemplo, a 
quarta economia do mundo, tem hoje 16 Ministérios 
para atender a todas as demandas daquela nação, o 
Brasil tem 39 Ministérios. No momento em que o Pre-
sidente Fernando Henrique deixou a Presidência da 
República, eram, se não me engano, 22 ou 23 Minis-
térios. Hoje, há praticamente o dobro.

Senador Renan Calheiros, V. Exª, que também 
esteve próximo do Presidente Fernando Henrique na-
quele seu governo, vai lembrar que, quando ele deixou 
a Presidência da República, eram 1,1 mil cargos di-
retamente ligados à Presidência. No Governo do Pre-
sidente Lula, esses cargos saltaram para cerca de 3 
mil. Já no Governo da Srª Presidente Dilma, são mais 
de 4 mil cargos ligados diretamente à Presidência da 
República. Será que, com isso, melhorou o desempe-
nho da Presidência? Será que, com isso, os programas 
do Governo tiveram uma aceleração maior? Não! Ao 
contrário, o Brasil continua tendo o seu crescimento 
obstaculizado pela ausência de iniciativa do Governo, 
pela ausência de capacidade efetiva de gestão do Go-
verno, nas mais diversas áreas.

Mas fico no tema desta Medida Provisória, Sr. 
Presidente. Ou nós, no Congresso Nacional, defende-
mos as nossas prerrogativas, ou vamos transformar, 
cada vez mais, o Congresso Nacional numa extensão 
do Palácio do Planalto. Aqui, não se pode contrariar a 
voz absoluta do Governo Federal e as suas vontades, 
muitas delas equivocadas. E quem vem pagando alto 
preço por essas ações e medidas equivocadas é a 
sociedade brasileira.

Sr. Presidente, reitero, mais uma vez, que V. Exª, 
neste período, caminha para concluir seu segundo 
mandato à frente do Senado da República e vem fa-
zendo isso de forma digna e extremamente correta. Sr. 
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Presidente, além das homenagens que lhe fazemos 
da tribuna, a maior homenagem, talvez, que V. Exª 
poderia receber da Casa vizinha – que é a Câmara 
dos Deputados, que, há 14 meses, discute a PEC de 
autoria de V. Exª – seria a discussão e votação des-
sa matéria, para que pudéssemos iniciar o ano de 
2013, o segundo biênio deste nosso mandato, com a 
garantia, sim, de que as medidas provisórias fossem 
o instrumento necessário e importante à garantia da 
governabilidade, mas sem serem mais utilizadas como 
instrumento para que outras matérias absolutamente 
distintas e não correlatas à matéria inicial pudessem 
aqui ser aprovadas.

Temos de valorizar, Sr. Presidente, a discussão 
nas Comissões, os projetos de lei. Em especial, essa 
matéria das PPPs, que não foi objeto da preocupa-
ção do Governo central em nenhum momento nos 
últimos 10 anos, poderia muito bem ser discutida por 
esta Casa, por meio de um projeto de lei, com con-
tribuições que, tenho certeza, poderiam aprimorá-la, 
a partir da experiência dos nobres Senadores e dos 
nobres Deputados.

O Senado Federal aceita, infelizmente, a condi-
ção subalterna de ser uma Casa homologadora das 
decisões do Governo Federal, mas, sempre que hou-
ver espaço, nós, da oposição, estaremos aqui denun-
ciando o abuso do Governo em relação às suas edi-
ções e, acima de tudo, o oportunismo daqueles que, 
a partir das medidas provisórias, buscam incorporar 
temas absolutamente distintos do interesse originário 
dessas medidas.

Esperamos que o Governo Federal tenha sen-
satez e sensibilidade para vetar todos esses abusos, 
todos esses contrabandos que se vêm tornando uma 
praxe e uma norma em cada uma das medidas pro-
visórias.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra, o Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, prometo que serei curto e grosso, 
igual a um bacilo, porque nós todos já estamos can-
sados de debater o mesmo tema, aqui, no tocante à 
medida provisória.

Esta Medida Provisória traz uma excrescência 
maior, uma teratologia maior, que é criar tipos penais 
através de medida provisória. O art. 8º desse Projeto 
de Lei de Conversão, ao meu juízo, cria um tipo de pe-
nal. A Constituição da República proíbe, veda, no art. 
62, que tipos penais sejam criados através de medida 
provisória, e, aqui, há um contrabando legislativo, um 
rabo da lei, uma cauda legal, que é o art. 8º.

Queremos crer que Sua Excelência a Presiden-
ta da República possa vetar esse dispositivo. Tudo é 
possível, Sr. Presidente, desde que seja obedecida e 
respeitada a Constituição da República.

Quando toda medida provisória aqui chega, vá-
rios Senadores sobem à tribuna para debater o mesmo 
caso. Nós todos já estamos cansados disso.

Já votamos aqui, Sr. Presidente, a proposta de 
emenda à Constituição que modifica a Constituição 
no tocante ao art. 62, e, na Câmara dos Deputados, 
o Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado 
Marco Maia, não coloca em votação essa proposta de 
emenda à Constituição.

Sr. Presidente, nós estamos prestes a eleger um 
novo Presidente para o Senado. Estamos prestes a 
terminar esta Sessão Legislativa e, no dia 1º de feve-
reiro do ano que vem, nós votaremos para escolher o 
novo Presidente do Senado.

Seria interessante, Senador Moka, que aqueles 
que estão a buscar o cargo de Presidente do Sena-
do pudessem debater propostas nesta tribuna, e uma 
dessas propostas é justamente esta: qual é a relação 
do Poder Legislativo com o Poder Executivo?

Nós, aqui, vamos continuar a bater carimbo nas 
medidas provisórias. Medida provisória esta teratoló-
gica, como eu disse, uma excrescência jurídica que 
cria tipos penais.

Este é um tema que aquele que deseja presi-
dir esta Casa poderia agitar, poderia debater, para 
que nós pudéssemos caminhar e votar. E chamar 
atenção da Câmara dos Deputados para votar essa 
PEC apresentada por V. Exª e relatada pelo Senador 
Aécio Neves.

Mais uma medida provisória inconstitucional. O 
nosso limite é a Constituição, e nós estamos pulan-
do esse limite. Estamos, como se diz no Estado de 
Mato Grosso, “pulando o corguinho”, Sr. Presidente. 
Mais uma vez, Senador Renan Calheiros, é o que 
está a ocorrer.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a discussão.

Há, sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
Peço ao Senador Ciro Nogueira, Secretário da 

Mesa, que auxilie a Mesa na leitura dos requerimentos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – 

“Nos termos do inciso I, letra a, do art. 314 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requei-
ro destaque para votação em separado do art. 
8º do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 
2012.” Senador José Agripino.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – No 
mesmo sentido, “nos termos do art. 312, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro des-
taque para votação em separado da supressão do art. 
8º do Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2012”. 
Senador Alvaro Dias.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.027, DE 2012

Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
Votação em Separado para supressão do art. 80 do 
Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2012.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. – 
Senador Alvaro Dias.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – 
“Nos mesmos termos, o requerimento do Sena-

dor Flexa Ribeiro. Nos termos do art. 312, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro des-
taque para votação em separado do art. 8º do Projeto 
de Lei de Conversão nº 25”.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.028, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
Votação em Separado do art. 8º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2012.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos proceder à votação dos requerimentos 
que acabam de ser lidos.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Sr. Presidente, há um requerimento de minha autoria 
para votação em separado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PP – 
PI) – Do art. 7º, todos serão em conjunto.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – 

“Nos termos do inciso I, letra a, do art. 314, 
do Regimento Interno do Senado Federal, re-
queiro destaque para votação em separado 
do art. 7º do Projeto de Lei de Conversão nº 
25, de 2012.” 

Assina também o Senador José Agripino; do mes-
mo teor, há também o do Senador Alvaro Dias e, do 
mesmo teor, o do nobre Senador Randolfe Rodrigues.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.029, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado do art. 7º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2012, proveniente da Medida Pro-
visória nº 575, de 7 de agosto de 2012.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, PSOL/AP.
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O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI) – Tam-
bém, “nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro destaque para 
votação em separado do art. 2º do Projeto de Lei de 
Conversão nº 25, de 2012. 

Assina também o Senador Flexa Ribeiro. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO N° 1.032, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para 
Votação em Separado do art. 2° do Projeto de Lei de 
Conversão n° 25, de 2012.

Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Votação dos requerimentos referentes ao art. 
8º, em conjunto. Somente o requerimento. 

Depois, então, aprovados os requerimentos, nós 
votaremos; depois da votação, os destaques aprova-
dos pelo Senado.

As Srªs e os Srs. Senadores que estão de acordo 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação do requerimento. 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 

Apenas para registrar o voto da Liderança do Governo 
contrário ao requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Ape-
nas para registrar também o voto do Líder do Governo 
no Congresso. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará.

Nos termos do requerimento sobre o destaque 
do art. 7º do projeto.

As Srªs e os Srs. Senadores que estão de acordo 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o destaque.
Art. 2º, também pedido de destaque.
As Srªs e os Srs. Senadores que estão de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento de destaque, vamos 

passar à votação do projeto de lei de conversão, res-
salvados os destaques que têm preferência regimental, 
nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câ-
mara dos Deputados, sem prejuízo dos artigos, como 
eu disse, destacados.

As Srªs e os Srs. Senadores que estão de acordo 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que regis-
tre o meu voto contrário a essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Senador Aloysio Nunes, voto contrário à matéria.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, registre também o voto contrário do 
PSOL.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues, voto contrário 
à matéria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– E o destaque separado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Da 
mesma forma, Sr. Presidente, registro o meu voto 
contrário.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu também quero registrar o meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Cristovam Buarque.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, gostaria de registrar o meu voto em con-
trário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Senador Senador Pedro Taques.

O SR. CASSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Presidente, Cássio Cunha Lima, “não”. Voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Registrará a Ata o voto contrário de V. Exª.

Agora, vamos votar o destaque do art. 8º.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Presidente, eu gostaria de registrar também o meu 
voto contrário ao conjunto da conversão. As PPPs aca-
baram com Portugal, e nós vamos transformar o Brasil, 
com esse projeto, num grande Portugal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em votação o art. 8º.

Os Senadores e as Senadoras que aprovarem 
o artigo votarão “sim”. Votando “não”, será rejeitado.

Em votação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Apenas para esclarecer ao Plenário...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Os Senadores da oposição que são contra – o 
Bloco de oposição e mais outros – podem se manifestar.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Apenas para compreender a votação, Sr. Presidente. 
Votando “sim”, vota-se com o texto aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Exatamente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Votando “não”, vota-se com o texto do destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Exatamente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– O.k. Então, a Liderança do Governo encaminha “sim” 
para o texto aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para a manutenção do texto.

Em votação. (Pausa.)
Recusado o destaque.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

O Democratas vota “não”, Sr. Presidente. Vota “não”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 

PSDB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Então, tomando os votos manifestados em ple-
nário, a Mesa declara rejeitado o art. 8º.

Votação do art. 7º do Projeto de Lei de Conver-
são, destacado.

Os Senadores e as Senadoras que o aprovarem 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Já foi aprovado o destaque.
Agora, só o art. 7º. (Pausa.)
Aprovado.
Votação do art. 2º.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Encaminho o voto contrário ao art. 7º.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com o voto contrário do Senador Randolfe 
Rodrigues.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Da 
mesma forma, coerentemente com o discurso, voto 
contrário ao art. 7º.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu pediria aos Senadores que votassem con-
trário que declinassem o seu nome para que constas-
se em ata.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, no art. 8º, José Pimentel votou “sim”.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pe-
dro Taques, Sr. Presidente, contrário ao art. 7º.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
No art. 7º, Sr. Presidente, voto “sim”. Ainda em relação 
ao art. 7º, obviamente toda a Base do Governo vota 
com a manutenção do texto, votando “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Mesa declarou isso e agora está colhendo 
as declarações de voto contrário.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
Democratas vota “não”, Sr. Presidente, pela não am-
pliação dos cargos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, Aloysio Nunes Ferreira 
vota...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Aloysio Nunes, Randolfe Rodrigues...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A 
Bancada do PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Alvaro Dias, Pedro Taques.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Sr. Presidente, só para uma rápida declaração.

Nós encaminhamos o voto “não” do PSOL e 
votamos “não”, porque consideramos um absurdo a 
criação de cargos em comissão no auge de uma cri-
se política e moral, objeto de uma operação da Polícia 
Federal, a Operação Porto Seguro, que detém a chefe 
de gabinete do escritório da Presidência da República 
em São Paulo, e a própria Presidência da República, 
na sequência, declara que esse cargo vai ser extinto. 
Ato contínuo, nós aprovamos uma medida provisória, 
aqui no Congresso Nacional, criando mais cargos na 
Administração Pública. É uma incoerência completa. 
E algo de que o Brasil não precisa hoje é a criação de 
mais cargos na Administração Pública.

Por isso, o PSOL encaminha o voto contrário.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, José Pimentel, no art. 8º, votei “sim”, Sr. 
Presidente, para constar na Ata. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Ata registrará. V. Exª já tinha se manifestado.

Votação do art. 2º do projeto de lei de conversão 
destacado. Trata-se do artigo que isenta a Associação 
de Advogados do Pis/Pasep.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado. 
Mantido o texto.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, voto contrário do Aloy-
sio Nunes Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Voto contrário do Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Voto 
contrário também, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Também do Senador Alvaro Dias. 

É o seguinte parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Sem objeção, aprovada a redação final.
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Voto 

contrário do Senador Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Item 2:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 23, DE 2012 

(Proveniente da Medida Provisória nº 576, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 23, de 2012, nos termos do 
texto aprovado na Câmara dos Deputados, al-
tera as Leis nºs 10.233, de 5 de junho de 2001, 

e 12.404, de 4 de maio de 2011, para modifi-
car a denominação da Empresa de Transpor-
te Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV 
para Empresa de Planejamento e Logística 
S.A. – EPL, e ampliar suas competências; e 
revoga dispositivo da Lei nº 11.772, de 17 de 
setembro de 2008 (proveniente da Medida 
Provisória nº 576, de 2012).
Parecer sob nº 30, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Henrique Fontana 
(PT-RS) e Relator Revisor: Senador Walter Pi-
nheiro (PT-BA); favorável à Medida Provisória, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 
23, de 2012, que oferece.

Prestados esses esclarecimentos, passamos à 
apreciação da matéria.
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Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira. 

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Discussão da lei de conversão, da medida provi-

sória, das emendas, em turno único. 
Senador Aloysio com a palavra. 
Peço ao Senador Ciro Nogueira que compareça 

à Mesa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em 2009, 
o Sr. Bernardo Figueiredo, que, como todos sabemos, 
era diretor da Agência Nacional de Transportes e teve 
sua recondução obstada pelo Senado, declarou o se-
guinte a respeito do projeto do Trem de Alta Velocidade. 
Disse o Sr. Bernardo Figueiredo, em 2009:

Para o próximo ano, teremos a licitação do trem 
de alta velocidade que ligará as cidades de São 
Paulo, Campinas, e Rio de Janeiro. Provavel-
mente será uma PPP. O edital está previsto 
para maio, e as obras terão início em 2010. 

É o que declarou o atual Presidente dessa em-
presa, cuja criação foi decidida...

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Nobre Senador Aloysio, só um minuto, sem 
querer lhe interromper. Eu gostaria só de pedir sua 
permissão para a prorrogação da sessão pelo tem-
po necessário.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Como dizia, Sr. Presidente, essa foi 
a declaração do Sr. Bernardo Figueiredo, Presidente 
dessa empresa, cuja autorização foi decidida pela 
Presidente da República em medida provisória. “Obras 
terão início em 2010”. Nós estamos terminando 2012. 
Não só as obras não tiveram início como a licitação 
não foi feita, e não foi por falta de tentativa do Go-
verno. O Governo tentou. Tentou uma, tentou duas, 
tentou três vezes.

O primeiro edital para a construção do trem-
-bala foi elaborado em 2010 e estabeleceu que o 
valor do empreendimento seria de cerca de R$33 
bilhões, sendo que 60% desse montante deveriam 
ser financiados com recursos públicos. Passaram-se 
dois anos, e as tentativas de leilão se frustraram. A 
primeira tentativa foi já em novembro de 2010. Não 
deu em nada. Não aconteceu por falta de interessa-
dos. A segunda tentativa ocorreu em julho de 2012, 
conforme anunciado no balanço do PAC 2. Junho de 
2012. Mais uma vez, o leilão fracassou, porque nenhu-
ma empresa se habilitou. Foi marcado um novo leilão, 

para outubro, agora, deste ano de 2012, e mais uma 
vez não aconteceu. Agora, no dia 21 de novembro, 
o Governo informou que haverá uma nova licitação 
e que as propostas deverão ser entregues até 30 de 
abril do ano que vem. Segundo o Diretor da Empre-
sa de Planejamento e Logística, o Sr. Hélio França, o 
valor não será de R$33 bilhões, mas de R$36 bilhões. 
É a declaração do Sr. Hélio França.

No entanto, Sr. Presidente, as projeções do pró-
prio Governo dizem que o trem-bala previsto deman-
dará um investimento de R$40 bilhões, ou seja, 21% 
a mais do que os R$33 bilhões iniciais. E, segundo os 
consórcios que, em princípio, estariam interessados em 
participar da licitação, o valor não deverá ficar abaixo 
de R$50 bilhões.

Os leilões fracassaram não foi por falta de acenos 
do Governo, com favores, com estímulos, com presen-
tes até, eu diria, para aquelas empresas que viessem 
a ganhar a licitação. Empréstimo de R$22 bilhões para 
o BNDES, o Governo se compromete a ser sócio do 
empreendimento, com cerca de R$4 bilhões. Há pro-
messa de subsídio de até R$5 bilhões, se, porventu-
ra, a operação se revelar frustrante, do ponto de vista 
econômico, para a empresa ganhadora.

Mais ainda, o Governo se compromete a alocar, 
para o projeto, mais R$5 bilhões, por via de fundos de 
pensão, e, infelizmente – ou felizmente, eu diria –, o 
leilão não acontece.

Por que felizmente? Felizmente, na minha opinião, 
porque esse é um projeto delirante, um projeto megalo-
maníaco, um projeto que não atende aos interesses do 
País. Construir um trem-bala para transportar, em alta 
velocidade, passageiros entre Campinas e São Paulo 
não faz sentido em um País que tem uma necessidade 
gritante de transporte de massa para as pessoas que 
vivem nas regiões metropolitanas.

O metrô de São Paulo, Sr. Presidente, transcorri-
dos mais de 40 anos de sua existência, não recebeu, 
deste Governo, nenhum tostão como investimento. 
Nada! Recebeu, sim, financiamento. Tem que ser pago. 
Mas investimento a fundo perdido, nada.

Imaginem os senhores o que se poderia fazer nos 
metrôs que existem no País, ou nos trens que atendem 
às regiões metropolitanas no Brasil, se um volume de 
recursos dessa ordem, ainda que sob forma de parce-
ria público-privada, fosse destinado à modernização 
desses sistemas de transporte que atendem ao povo 
trabalhador das regiões metropolitanas do Brasil e que 
hoje é obrigado a ser transportado como gado para lá 
e para cá, em trens precários, em composições que 
circulam há 40, 50 anos, com um sistema de controle 
e de alimentação precário, sujeito a colapsos e inter-
rupções frequentes.
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O Governo de São Paulo vem investindo maciça-
mente na recuperação dos trens metropolitanos, que 
cobrem uma extensão de cerca de 250 quilômetros; 
150 quilômetros dos trens metropolitanos de São Paulo 
sob a responsabilidade do nosso Governo, do Governo 
do Estado de São Paulo. Já se tem hoje um padrão de 
operação semelhante ao do metrô. Fico imaginando o 
que se poderia fazer neste Brasil, nas regiões metro-
politanas do Brasil, se nós pudéssemos adotar para 
elas um mesmo padrão de gestão, o mesmo nível de 
investimento que nós estamos fazendo no Governo de 
São Paulo, por conta do orçamento do Estado.

Gostaria de dizer também que se fosse oferecida 
essa perspectiva de investimento de empresas priva-
das com condições tão favoráveis como essas que 
estão sendo acenadas para as empresas que quei-
ram participar do empreendimento do trem-bala, eu 
tenho certeza de que haveria empresas interessadas 
em investir nos transportes de massa, nos transpor-
tes das regiões metropolitanas no Brasil inteiro, com 
enorme ganho para a população do nosso País, com 
enorme ganho para a qualidade de vida nas regiões 
metropolitanas.

No entanto, o Governo do PT tem outra perspec-
tiva: quer fazer o trem-bala, quer porque quer fazer o 
trem-bala, um trem-bala ligando São Paulo e Campinas 
ao Rio de Janeiro. Mesmo a região campineira, quan-
to não teria essa região campineira a ganhar do meu 
Estado se recursos infinitamente inferiores a esses 
destinados ao trem-bala fossem dirigidos para a revi-
talização e a modernização de ramais que hoje estão 
desativados, servindo para transporte entre Campinas 
e Americana, Campinas e Hortolândia, Campinas e 
Sumaré? O ganho de qualidade de vida para a região 
metropolitana de Campinas que se teria com essa mu-
dança de perspectiva. No entanto, o Governo quer fazer 
o trem-bala, porque isso poderá servir de plataforma 
para a reeleição da Presidente Dilma Rousseff, como 
serviu o projeto anunciado em 2009 como plataforma 
para a eleição de 2010.

Por isso, Sr. Presidente, eu vou votar contra o 
Projeto de Lei de Conversão que hoje está sendo 
submetido à apreciação do Senado. Considero que o 
projeto do trem-bala, repito, é um projeto megaloma-
níaco, que não atende às necessidades primordiais do 
nosso povo, do nosso País, desperdiçando recursos e 
energias que poderiam ser muito melhor aproveitados 
se fossem dirigidos para a modernização e ampliação 
do sistema de transporte das regiões metropolitanas 
do Brasil. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Fer-
reira, o José Sarney, Presidente, deixa a ca-

deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Ciro Nogueira, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Para discutir, chamo à tribuna o Senador Al-
varo Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, manifestar uma posição 
contrária do nosso Partido a mais esta Medida Provi-
sória. Certamente, na esteira desse esquema de apa-
relhamento do Estado, teremos mais uma empresa, 
uma espécie de cabide de empregos, para gerir algo 
que não ocorre.

Nós estamos já há um bom tempo aguardando 
a concretização dessa proposta do Governo de ter 
interessados na execução do projeto do trem-bala no 
Brasil. Há, nesse caso, inclusive representação pedin-
do atuação preventiva e reparadora da Procuradoria 
Geral da República para impedir que o Sr. Bernardo 
Figueiredo continue à frente do cargo que ocupa. Se-
gundo a representação, a nomeação do Sr. Bernardo 
Figueiredo é flagrantemente atentatória ao princípio 
da moralidade administrativa e violadora da indepen-
dência e harmonia entre os Poderes.

Há também outra representação que trata da 
gestão do Sr. Bernardo Figueiredo à frente da ANTT, 
afirmando que as concessionárias como que se apro-
priam do negócio do transporte ferroviário de carga 
como se fosse próprio. Fazem suas escolhas livremen-
te, segundo seus interesses econômicos. O quadro é 
de genuína captura, em que o interesse privado pre-
domina sobre o interesse público.

Não deixa de ser uma agressão ao Senado Fede-
ral, que rejeitou a indicação do nome do Sr. Bernardo 
Figueiredo. O Senado não aceitou essa indicação. Pois 
bem, o Governo cria uma empresa e o nomeia para 
geri-la. E o Senado vai convalidar. Antes, não servia; 
agora, serve. Antes, a rejeição; agora, a aprovação. 
Apresentamos uma emenda a esta Medida Provisória 
– essa emenda não foi acolhida – que instituía tam-
bém a sabatina para a nomeação do dirigente maior 
dessa empresa. 

O Governo não teve espírito público na política 
de transportes. Indicou pessoas incompetentes, pes-
soas desqualificadas tecnicamente e que transitaram 
pelo caminho da corrupção. É por esta razão que apre-
sentamos essa emenda: para que a ocupação dessa 
função tivesse como exigência preliminar a sabatina 
no Senado Federal. Estaríamos adotando os mesmos 
procedimentos e critérios que acompanham a nome-
ação dos dirigentes das agências reguladoras. Não 
me parece ser de menor importância essa função que 
agora é instituída pela Medida Provisória. 
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A politização e o loteamento de cargos é o 
caminho mais curto para a ineficiência e a má ges-
tão. A politização e o loteamento puxam para baixo 
a qualidade administrativa e abrem portas para a 
corrupção, como se vê, inclusive agora, com esse 
escândalo que motivou a operação policial Porto Se-
guro, que desvendou os mistérios de uma quadrilha 
que operava na Administração Federal, através de 
fraudes, de procedimentos ilícitos, praticando cri-
mes para obter vantagens pessoais com o desvio 
de dinheiro público. 

Em área essencial para o País, a do transporte 
aéreo, por exemplo, com a privatização de alguns ae-
roportos que o Governo insiste em afirmar ser apenas 
concessões, apelido que o Governo oferece agora à 
privatização, para aplacar a sua própria consciência, 
já que condenou, de forma demoníaca, a privatização 
de empresas públicas no País e assumiu o compro-
misso de jamais privatizar, acusando os adversários 
de privatistas. 

O Governo privatizou, e mal. Levantou-se a sus-
peição de que as empresas vencedoras do processo 
licitatório não eram as mais credenciadas para operar 
o sistema aéreo e portuário no País, notadamente nos 
grandes aeroportos brasileiros.

E agora revela-se a existência de uma quadrilha. 
Estaria esse processo de privatização contaminado 
pela presença na Administração Federal de uma qua-
drilha? Esta é uma investigação que se faz absoluta-
mente imprescindível.

Por essa razão, ainda hoje aprovamos, na Co-
missão de Infraestrutura, presidida pela Senadora 
Lúcia Vânia, um requerimento que convida o Sr. Ru-
bens Vieira para depor no Senado Federal. Ele que, 
ao tempo dessa privatização mal explicada, dirigia 
o setor de infraestrutura da Anac, portanto, com en-
volvimento direto nas operações que precederam a 
privatização.

É preciso dar desdobramentos à investigação da 
Polícia Federal, para que se possa avaliar se houve a 
mão suja da corrupção no processo de privatização, 
se a mão suja e grande da corrupção se colocou no 
processo de privatização dos aeroportos brasileiros.

O Sr. Paulo Rodrigues Vieira, preso pela Polícia 
Federal, na sexta-feira, por suspeita de chefiar a qua-
drilha que vendia pareceres técnicos, só conseguiu 
chegar ao cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Águas porque o Senado Federal, em 2010, de forma 
inédita, fez uma nova votação após o seu nome ter 
sido rejeitado. 

O tráfico de influência determinava a imposição 
do seu nome pelo Presidente da República, e o tráfico 
de influência exercitado por uma senhora, a Srª Ro-

semary, lá de São Paulo. Que poderes extraordinários 
possui a Srª Rosemary! Que poderes inexplicáveis 
possui essa senhora, ocupando um cargo comissio-
nado de chefe de um escritório em São Paulo, ope-
rava fortemente, em Brasília, indicando, nomeando 
e liderando uma quadrilha que assaltou os cofres 
públicos do País. 

Em abril de 2010, Vieira finalmente recebeu o 
aval para instalar-se na ANA e tocar de lá sua rede 
de negócios escusos. Mas a Agência Nacional de 
Águas não é o único órgão regulador envolvido nas 
maracutaias.

Rubens Vieira, que está sendo convocado a com-
parecer ao Senado, também foi preso pela Polícia Fe-
deral, sob acusação de também criar dificuldades para 
vender facilidades.

Nós gostaríamos de contar com o apoio da Lide-
rança governista, da Bancada majoritária no Congresso 
Nacional, para que pudéssemos dar desdobramentos 
às investigações iniciadas pela Polícia Federal. Esse 
Sr. Vieira tem que comparecer ao Senado, tem que 
comparecer à Comissão de Infraestrutura, conduzido 
pela polícia de São Paulo, para prestar depoimento 
sobre a sua participação nessa quadrilha, dizer qual 
foi a sua participação.

Tem sido assim, Sr. Presidente; é rotina nos últi-
mos anos. Esse é o itinerário percorrido na Adminis-
tração Pública brasileira, como consequência de um 
sistema perverso demolidor das finanças públicas, 
sobretudo nocivo aos interesses do povo brasileiro. 
Esse é o sistema que tem que ser derrotado. Esse 
é o sistema que tem que ser sepultado. É preciso 
repetir que esse aparelhamento do Estado, com o 
loteamento dos cargos, é responsável por vários ca-
pítulos de corrupção na história do governo petista 
nos últimos 12 anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 

– PI) – Encerrada a discussão, vamos à votação do 
Projeto de Lei de Conversão, que tem a preferência 
regimental, nos termos aprovados e encaminhados 
pela Câmara dos Deputados.

Consulto se há algum Senador querendo enca-
minhar. (Pausa.)

Não havendo quem queira encaminhar, os Srs. 
Senadores que o aprovam permaneçam como se en-
contram.

Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, na for-
ma do texto da Câmara dos Deputados. Ficam pre-
judicadas a medida provisória e as emendas por ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Consulto o Plenário sobre requerimentos ex-
trapauta que poderão ser votados.

Item extrapauta:

REQUERIMENTOS NºS 1.001 E 1.002, DE 2012

Votação, em turno único, dos Requerimen-
tos nºs 1.001 e 1.002, de 2012, do Senador 
José Pimentel, solicitando que, sobre o De-
creto Legislativo nº 538, de 2012, além da 
comissão constante do despacho inicial de 
distribuição sejam ouvidas também, respec-
tivamente, a de Assuntos Econômicos e a de 
Assuntos Sociais.

Susta a aplicação do memorando do Instituto 
Nacional de Seguro Social.

Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A matéria vai às Comissões de Assuntos Econô-

micos, de Assuntos Sociais; e de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.

Apenas para solicitar – nós tratamos aqui há 
pouco e aí também na Mesa – a leitura do projeto que 
trata sobre os autistas. Trata-se de um projeto de ini-
ciativa da Comissão de Direitos Humanos. Foi feita a 
aprovação nas comissões, na Câmara e no Senado, 
e tem a votação aqui.

Como sabemos que a pauta está trancada, a 
proposta é apenas para que seja feita a leitura, de 
modo que possamos colocar em pauta na próxima 
semana, já que é um projeto sem maiores polêmi-
cas, é um projeto que foi aprovado em consenso em 
todas as áreas.

Esse projeto regulamenta o que é o autismo, o 
que é o autista, a política nacional voltada para o au-
tista. E, com isso, teríamos condições de já votarmos 
no próximo dia 5.

Como sei que V. Exª tem bastante interesse nes-
sa área de pessoas com deficiência, eu queria aqui 
fazer essa solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Com certeza, Senador, nós iremos proceder e 
atender o vosso pedido.

Consulto o Plenário sobre o Requerimento nº 
930, de 2012, do nobre Senador Mário Couto. (Pausa.)

Não existindo objeção:

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 930, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 930, do Senador Mário Couto, solicitando 
a criação da Comissão Temporária Externa, 
composta por seis membros titulares e igual 
número de suplentes, assegurada a partici-
pação de dois membros da Região Norte do 
País, para, no prazo de 90 dias, acompanhar 
a crise da Federação Paraense de Futebol.

Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 

– PI) – Requerimento do Senador Renan Calheiros. 
Consulto o Plenário.

Item extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 1.022, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.022, de 2012, solicitando o aditamento do 
Requerimento nº 702, de 2012, da Comissão 
de Juristas, criada com a finalidade de elabo-
rar o anteprojeto de lei de Arbitragem e Me-
diação, que tenha a sua composição ampliada 
em quatro vagas.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 

– PI) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 24, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 24, de 2012, que altera as 
Leis nºs 11.759, de 31 de julho de 2008, que 
autoriza a criação da empresa pública Centro 
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a transferência obriga-
tória de recursos financeiros para a execução 
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pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de 
ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento – PAC, e 12.462, de 4 de agosto de 
2011, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 580, de 2012).
Parecer sob nº 32, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Afonso Florence (PT-
-BA) e Relator Revisor: Senador Anibal Diniz 
(PT-AC); favorável à Medida Provisória, nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 24, 
de 2012, que oferece.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD, 
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos 
Autorais e estabelece condições para o exercí-
cio das prerrogativas do Escritório Central cujo 
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos 
direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e literomusicais e de fonogramas.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

63, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria 
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 

vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que institui a Política Nacional de 
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira.

8 
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de 
2012, por regularem matéria correlata (servi-
ços essenciais para efeito de greve).

9 
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
938, de 2012, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encon-
tra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem 
matéria correlata.

10 
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 351, de 2012, além da Comissão constan-
te do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (juros e correção 
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).

11 
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
958, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 
89, 100 e 114, de 2012 – Complementares, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
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constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal – FPE).

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Passa-se à votação do Requerimento nº 1.023, 
de 2012, de urgência, que foi lido no Expediente. Pro-
jeto de Lei do Senado nº 192, de 2011.

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, qual é o projeto?
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 

– PI) – Do FPE.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Do 

FPE? Eu quero fazer uma ponderação, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Duas ponderações, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 

revisão do orador.) – No dia de amanhã, os secre-
tários de fazenda estarão em Brasília para o en-
tendimento a respeito dessa proposta do Fundo de 
Participação dos Estados. Secretários de fazenda 
de vários Estados brasileiros. Então, não há ainda 
um acordo para o texto definitivo. Eu creio que seria 
adequado retirar o requerimento para deliberarmos 
na próxima semana, depois dessa reunião de se-
cretários da fazenda.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Eu faço 
uma ponderação...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, me permita. 
Eu quero só insistir na mesma ponderação do Sena-
dor Alvaro Dias.

O parecer do Senador Walter Pinheiro chegou 
para nós ontem. Nós não temos ainda o acúmulo ne-
cessário para, diante desse parecer, emitirmos uma 
opinião se nós vamos sacrificar ou não o debate no 
âmbito da comissões. Então, não me parece que o 
Plenário esteja maduro para votar um requerimento 
que sacrifica o trâmite desta matéria por todas as 
comissões.

Eu sei que há pressão do Supremo Tribunal Fe-
deral sobre essa matéria. Eu sei que há a posição do 
Ministro Gilmar Mendes, que é correto em relação à 
constitucionalidade disso. Mas temos de convir que, 
algo que passamos 2 anos para fazer e ainda não fi-
zemos, não é adequado, no meu entender, nós fazer-
mos atabalhoadamente e apressadamente sem um 
mínimo de debate. Eu não me sinto maduro, e creio 
que o conjunto do Plenário também não se sente, para 

votar este Requerimento, que sacrifica o debate dessa 
matéria pelas comissões.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Senador Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, há um pedido do 
Senador Renan a respeito do projeto dos taxistas. Eu 
gostaria de saber como é que está situação dos ta-
xistas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Eu só queria alertar, fazer uma ponderação com 
o Plenário. Lógico que o Plenário é soberano, e essa 
matéria, se ela for votada, só entrará na terça-feira, 
Senador Alvaro Dias.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Não, mas, Presidente...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É, 
mas não há tempo para...

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – No caso, eu tenho que consultar as demais 
Lideranças, porque, senão, esse requerimento vai fi-
car prejudicado, a não ser que depois... Eu tenho que 
consultar as demais Lideranças.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Não, Presidente. O nosso 
questionamento é exatamente o seguinte: não é colo-
car a matéria na outra semana; mas que nós não nos 
sentimos à vontade de que essa matéria venha direto 
para o plenário, sem passar pelas comissões.

Quando as Lideranças estiverem convencidas, 
quando o conjunto das Lideranças estiver convenci-
do, quando nós pudermos deglutir, saber com mais 
detalhes o parecer do Senador Walter Pinheiro, per-
feitamente, traremos o requerimento para o plenário 
e votaremos. Só que não me sinto à vontade, neste 
momento, de abortar o procedimento das comissões. 
E é isto que este requerimento fará: abortará o proce-
dimento das comissões e trará a matéria diretamente 
para o plenário.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a sugestão que eu 
faço é que V. Exª transfira a deliberação deste requeri-
mento para a próxima terça-feira. Se for colocado em 
votação hoje, nós seremos forçados a pedir votação 
nominal e, certamente, cairá o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Mas, infelizmente, pelo Regimento ele fica pre-
judicado, Senador Alvaro.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sou um 
dos autores do requerimento apresentado à Mesa, e 
as ponderações aqui apresentadas e, diante da de-
claração do Líder Alvaro Dias, de que foi apresentado 
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hoje, foi lido hoje, eu faria um apelo a V. Exª e consul-
taria inclusive a Secretaria-Geral da Mesa, para que 
nós pudéssemos votar este requerimento na próxima 
terça-feira, dando tempo, portanto, para que todos 
possam ter acesso ao parecer do...

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Pode apresentar outro, não é, Senador?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Podemos apresentar outro, ou, então, coloca em 
votação...

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Mas este requerimento fica prejudicado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– E, aí, o Senador Alvaro Dias vai pedir, obviamente, 
verificação, e vai cair.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Sr. Presidente, eu queria...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Nós assinamos inclusive um ou-
tro requerimento posteriormente.

Nós queremos aprovar o FPE, mas não dessa 
forma, e assinamos o requerimento de urgência na 
próxima semana.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Nesses termos propostos 
pelo Senador Alvaro, nós estamos de acordo. Podemos 
assinar até um novo requerimento posteriormente, mas 
não este agora, neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Senador Renan.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
qualquer decisão de V. Exª, eu queria submeter à sua 
consideração um outro requerimento.

É que hoje nós votamos, graças à determinação 
do Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão 
de Assuntos Sociais, um projeto importantíssimo para 
os taxistas brasileiros. Esse projeto, Sr. Presidente, do 
Senador Expedito Júnior, já aprovado aqui no Senado, 
tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e em 
três outras comissões do Senado Federal, tramitou na 
Câmara dos Deputados e também em três comissões 
daquela Casa.

Esse projeto, Sr. Presidente, autoriza a transmis-
são da permissão do taxista.

O que está ocorrendo hoje no Brasil é um horror! 
Diferentemente de qualquer concessão, de qualquer 
permissão, a permissão para o taxista exercer a sua 
atividade não tem consequência sucessória. Não é 
um negócio, não tem valor, não pode ser transferida.

Então, o Senado Federal e a Câmara dos Depu-
tados, num projeto de lei que já tramita desde 2009, 
estão concebendo uma formulação para que isso, 

efetivamente, se faça. Então, nós votamos hoje, por 
unanimidade, na Comissão de Assuntos Sociais. Essa 
foi a condução do Presidente daquela Comissão, Se-
nador Jayme Campos, e eu queria submeter a V. Exª 
um requerimento assinado por Líderes partidários 
que representam a ampla maioria desta Casa, para 
que possamos, numa próxima oportunidade, apreciar 
esse projeto que garante a transmissão, Sr. Presiden-
te, da permissão dos taxistas brasileiros. É um projeto 
fundamental.

O Senador Romero Jucá, inclusive, tem um projeto 
na mesma direção, porque, com a demora na trami-
tação desse projeto na Câmara, era fundamental pre-
encher esse vazio. Hoje, quando morre um taxista que 
tem um automóvel financiado, a família não tem o que 
fazer com aquele automóvel, que tem uma destinação 
específica, própria; perde a permissão para funcionar. 
Enfim, é um horror que o Parlamento brasileiro precisa 
definitivamente resolver.

Esse foi o caminho encontrado por esta Casa e 
pela outra Casa do Congresso Nacional, com o patro-
cínio deste amigo querido, o Presidente da Comissão, 
Senador Jayme Campos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Perfeitamente. O seu pedido é apenas... 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me associar 
às palavras do companheiro, do valoroso Senador Re-
nan Calheiros. É prioridade. Esse requerimento é da 
maior importância. Devemos votá-lo ainda hoje e, se 
possível, essa matéria deve retornar ao plenário para 
ser votada ainda em 2012.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Como não foi lido durante a Ordem do Dia, 
preciso da concordância do Plenário, pois não pode 
haver discordância.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
acho que, antes de nós decidirmos a matéria relativa 
aos taxistas, eu não entendi como resolvida a maté-
ria sobre o FPE. Eu acho que, primeiro, nós temos de 
discutir isso.

Eu quero me somar a todos os Senadores que 
já falaram a respeito da falta de condições de votar-
mos um requerimento de urgência, neste momento, 
Sr. Presidente. Eu não conheço o projeto substitutivo 
apresentado pelo Relator, Senador Walter Pinheiro. 
Então, seria importante que tivéssemos alguns dias 
a mais para analisarmos o projeto substitutivo apre-
sentado pelo Relator, Senador Pinheiro, para que, aí 
sim, possamos aprovar o requerimento de urgência.
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Decidido isso, entendo, Sr. Presidente, que o 
pleito, tanto do Senador Renan, quanto do Senador 
Jayme Campos, é um pleito possível de ser atendi-
do, porque não é um projeto polêmico. É um projeto 
que resolve um problema vivido em todas as cidades 
brasileiras.

Então, eu solicito a V. Exª, Senador Ciro, pri-
meiro, que não votemos hoje a urgência para o FPE; 
e, segundo, vamos analisar a solicitação do Sena-
dor Renan.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, como autor do requerimento, con-
sultados os demais Líderes que apoiaram, nós esta-
mos retirando o requerimento de pedido de urgência 
do FPE.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Fica prejudicado esse requerimento.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
revisão do orador.) – Do FPE, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, apenas para reforçar as palavras 
do Senador Renan Calheiros e dizer da importância 
deste projeto a que se referiu o Senador Renan Ca-
lheiros. Além da questão do bem de família, em muitas 
cidades brasileiras, o Ministério Público está entrando 
com ação solicitando licitação para renovação de al-
vará de taxista, o que é um absurdo.

Então, na verdade, esse projeto vai resolver o 
problema. Eu tenho um projeto tramitando, mas o 
projeto que o Senador Renan Calheiros está rela-
tando resolve o problema, como bem de família, e 
dá a permissão para os taxistas do Brasil exercerem 
o seu trabalho.

Portanto, nós queremos votar a urgência dessa 
matéria e, posteriormente, nós votaremos a matéria, 
numa Ordem do Dia, em outra sessão, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Consultando os demais Líderes da Casa, se 
ninguém tem objeção, Senador Alvaro.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Con-
cordamos, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Vamos à votação do requerimento.

Requeremos a urgência, nos termos do art. 336, 
inciso II, do Regimento Interno, para o substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado Federal nº 
253, de 2009.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.033, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

inciso II, do Regimento Interno, para o Substitutivo 

da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 253, 
de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria a que se refere ficará na Ordem do Dia 

da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos 
do art. 336, inciso II, do Regimento Interno.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Essa 
será a “Lei Angélica”, Sr. Presidente: “Vou de táxi”.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – É uma boa ideia.

Consulto também o Plenário se podemos proce-
der à votação do requerimento de autoria do Senador 
Alvaro Dias. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
1.020, de 2012, do Senador Alvaro Dias, solicitando 
ao Tribunal de Contas da União informações relativas 
à arrecadação direta de contribuições realizadas pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, 
e pelo Serviço Social da Indústria – Sesi, junto às em-
presas, nos últimos cinco exercícios, considerando a 
análise do Acórdão nº 2.527, de 2012, do TCU, Plenário, 
que se refere à realização de auditorias pelo Tribunal 
de Contas da União nas entidades componentes do 
que se denomina Sistema S.

Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 

– PI) – Atendendo à solicitação do nobre Senador 
Wellington Dias, há, sobre a mesa, pareceres da Co-
missão de Assuntos Sociais, tendo como Relator o 
Senador Lindbergh Farias, favorável às Emendas 
da Câmara nºs 01 a 03, e da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator o nobre 
Senador Wellington Dias; favorável às Emendas da 
Câmara nºs 01 a 02 e pela rejeição da Emenda nº 03, 
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para a Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 168, de 2011, que institui a Política Nacional 
de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 

PI) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 345, de 2012, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. 345/2012/CAE

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta 
data, o Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2011, que 
“altera o art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 
1964, para considerar como operacionais as despesas 
de capacitação de empregados, para fins de apuração 
do imposto de renda das pessoas jurídicas”.

Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP – 
PI) – Com referência ao Ofício nº 345, de 2012, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 

que o Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.521, de 
2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 2011.

A martéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira. Bloco/PP 
– PI) – Voltamos à lista de oradores.

Chamo à tribuna o nobre Senador Cristovam 
Buarque. (Pausa.)

Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, 
a reunião de hoje, dia 28, da CPMI, foi destinada à lei-
tura do relatório pelo Deputado Odair Cunha.

Após uma acalorada discussão sobre os proce-
dimentos regimentais a serem seguidos no tocante à 
discussão e votação do documento final, S. Exª, o Re-
lator, antes de iniciar a leitura, estranhamente retirou 
as partes 6 e 7 de seu documento. Esses dois tópicos 
tratam exatamente do indiciamento do jornalista Poli-
carpo Junior, da revista Veja, e do encaminhamento das 
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provas respectivas ao Conselho Nacional do Ministério 
Público para apuração da conduta do Procurador-Geral 
Roberto Gurgel dos Santos perante as investigações 
da operação Vegas da Polícia Federal.

Digo estranhamente, Sr. Presidente, porque o que 
se deve questionar hoje é o que de fato acontece ou 
o que de fato aconteceu entre a apresentação inicial 
do relatório, ocorrido no dia 28 deste mês, portanto 
há 10 dias somente, tão somente 10 dias, e a leitura 
resumida feita no dia de hoje. Afinal, que fatos levaram 
a relatoria a retirar exatamente as principais partes do 
seu contundente e detalhado relatório, consubstancia-
do – vale frisar – em mais de 5 mil páginas?

Para demonstrar a importância, a amplitude e o 
alcance das conclusões em relação a esses dois temas 
a que chegou o Deputado Odair Cunha, assessorado 
por uma competente e diversificada equipe técnica, 
basta reproduzir as palavras do próprio Relator na peça 
inicial publicada, divulgada e distribuída publicamente 
na semana passada.

Sobre o núcleo de imprensa, vale dizer, conti-
do em 349 páginas do relatório – 349 páginas foram 
dedicadas somente a tratar do chamado núcleo de 
imprensa –, disse o Relator Odair Cunha e abro as-
pas: “Não restam dúvidas de que o jornalista Policar-
po Junior aderiu à organização criminosa de Carlos 
Cachoeira, colaborando intensamente para o êxito e 
a continuidade de suas atividades e a impunidade de 
seus líderes”. Fecho aspas.

Registrou, ainda, o Relator em seu documento 
as palavras do Juiz da 11ª Vara da Justiça Federal em 
Goiás, Dr. Paulo Augusto Moreira Lima, ao decretar a 
prisão do Sr. Carlos Cachoeira, nos seguintes termos, 
abro aspas – palavras do Juiz da 11ª Vara da Justiça 
Federal em Goiás, especificamente em Anápolis:

Ademais, os meios de proteção ao esquema 
criminoso alcançaram a utilização e manipu-
lação da própria imprensa, sempre mediante 
pagamento, tudo com o escopo de tentar des-
qualificar o trabalho desenvolvido por órgãos 
sérios de persecução e preservar negócios 
espúrios.

E continua o Sr. Juiz: “Detectaram-se, ainda, nas 
investigações os estreitos contatos da quadrilha com 
alguns jornalistas para a divulgação de conteúdo capaz 
de favorecer os interesses do crime.” Fecho aspas, para 
continuar novamente com as palavras do juiz citado pelo 
Relator em seu relatório hoje apresentado. “O poderio 
era tanto que a organização criminosa contava com 
o apoio de jornalistas para ‘bater’ em trabalhos sérios 
que poderiam atrapalhar os ‘negócios’.”

Ele aqui coloca entre aspas: “Há provas de que 
políticos abriram seus gabinetes para os criminosos, 
jornalistas venderam matérias, e empresários apoiaram 
e contaram com o apoio de membros da quadrilha.” 
Fecho novamente aspas. Palavras do Juiz da 11ª Vara, 
em Goiás, Paulo Augusto Moreira Lima, utilizadas no 
relatório da CPMI.

Além disso, às pp. 4.506 e 4.507, o Relator, es-
pecificamente sobre Policarpo Júnior, assevera que:

Nessa urdida engenharia criminosa, que tinha 
como apoio um braço midiático, Policarpo Jú-
nior foi um dos profissionais da imprensa mais 
requisitados pelo líder da quadrilha. [E conti-
nua.] Carlos Cachoeira não era um informante 
privilegiado.

Isto aqui é do texto do Relator, do primeiro rela-
tório apresentado semana passada aos integrantes da 
CPMI. Diz ele, continuando:

Carlos Cachoeira não era um informante pri-
vilegiado. Não abastecia jornalistas e profis-
sionais da imprensa porque estava enlevado 
de um espírito cidadão. (...) Ele simplesmente 
os usava para atingir ou assegurar o êxito de 
seus objetivos criminosos. (...) Na quadra da 
realidade que se afirma, exsurge como aviltan-
te da inteligência e da própria dignidade das 
cidadãs e dos cidadãos deste País justificar 
os cerca de 8 anos [8 anos!] que sustentam a 
relação Cachoeira x Policarpo, apenas como 
uma singela relação entre fonte e jornalista.
As investigações sobre esse profissional nos 
permitem divisar que Policarpo Júnior não 
mantinha com Carlos Cachoeira uma vincula-
ção que se consubstanciava apenas na rela-
ção de jornalista e fonte. Estavam unidos em 
propósitos claros e adrede articulados durante 
muitos anos.

Fecho aspas para as palavras do Relator, Depu-
tado Odair Cunha.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pergunto 
a quem quer que seja se essas constatações são se-
cundárias, como justificou o Relator para retirá-las do 
documento, apesar da contundência e clareza de sua 
própria argumentação no relatório. A gravidade desses 
fatos, vinculando setores da imprensa, mais particu-
larmente a revista Veja, sempre ela, e seus servidores 
com o crime organizado, é ou não é de interesse da 
sociedade brasileira?

Sobre a conduta do Procurador-Geral da Repúbli-
ca, o Relator manifestou-se, em seu documento inicial, 
nos seguintes termos, dos quais destaco alguns trechos 
que, por si só, revelam o crime de prevaricação e de 
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improbidade administrativa e o crime de responsabili-
dade, cometidos por Roberto Gurgel Santos. Disse o 
Relator – abro aspas:

Apuraram-se fortes indícios de desvios de res-
ponsabilidade constitucional, legal e funcional 
praticados pelo Dr. Roberto Gurgel.
O PGR é livre para formar seu convencimento, 
mas, obrigatoriamente, ele deve tomar uma 
decisão fundamentada, seja ela qual for. Ele 
não pode permanecer inerte, obstando o pros-
seguimento de uma investigação policial.
Sem incorrer no risco de cometer exageros, 
as razões assinaladas pelo Dr. Roberto Gur-
gel, para justificar o sobrestamento, nas pala-
vras dele, Gurgel, ao se justificar por escrito à 
CPMI da Operação Vegas, não se sustentam, 
em primeiro lugar porque simplesmente não 
existe o instituto do sobrestamento de inqué-
rito policial – trata-se de um termo inédito no 
processo penal brasileiro –; em segundo lugar, 
porque o PGR não efetuou nenhuma ação 
controlada, como também ele alegara, ele, o 
Procurador-Geral, na sua defesa.
Se os autos da Operação Vegas permanece-
ram paralisados em seu gabinete, não hou-
ve nenhuma ação tampouco controlada. Ali-
ás, o próprio Dr. Roberto Gurgel admitiu que 
não fez ação controlada. Porém, ele recorre 
a esse instituto em seu ofício para justificar, 
para legitimar o seu discurso, ao alegar que 
o inexistente instituto do sobrestamento tem 
fundamentação análoga à da ação controlada. 
Portanto, o próprio Dr. Roberto Gurgel admitiu 
não ter feito nenhuma ação controlada, mas, 
sim, algo parecido com uma ação controlada, 
o qual ele chamou de sobrestamento.

Continuo lendo palavras colocadas pelo Relator 
Odair Cunha em seu relatório, apresentado há cerca 
de 10 dias:

Em terceiro lugar, ciente de que não estava 
fazendo nenhuma ação controlada, o Dr. Ro-
berto Gurgel chegou a argumentar que decidiu 
sobrestar o inquérito no intuito de possibilitar 
a retomada das interceptações telefônicas e 
de investigação.

(Interrupção do som.)

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 
– Obrigado, Sr. Presidente (Fora do microfone.).

Ora, como seria possível retomar a investiga-
ção e as interceptações telefônicas, se os autos 

em que se processava a investigação estavam 
totalmente paralisados em seu gabinete?

Segue o Relator, com inúmeros outros argumen-
tos e fatos revelados, até concluir em seu relatório:

A suposta falta funcional cometida pelo Dr. 
Roberto Gurgel consiste, em tese, em uma 
conduta omissa.
O PGR é livre para convencer-se acerca da 
existência de indícios de crime ou não, para 
oferecer denúncia, para solicitar novas dili-
gências, incluindo a instauração de inquérito 
policial, ou solicitar o arquivamento das peças 
de informação quanto aos Parlamentares e 
requerer o retorno dos autos ao juízo de ori-
gem. Todavia, ele é obrigado a tomar alguma 
atitude. Em hipótese alguma [diz o Relator], 
ele poderia ter sobrestado – leia-se interrom-
pido – a investigação em face da organização 
chefiada por Carlos Cachoeira. Ao interromper 
as investigações sobre a Operação Vegas, o 
Dr. Roberto Gurgel deixou que continuassem 
as ilicitudes cometidas pela organização cri-
minosa liderada por Carlos Cachoeira.
Destarte e diante de tudo que estamos a afir-
mar, recomendamos o envio das provas res-
pectivas para o Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

Fecho aspas, reafirmando que, até aqui, essas 
são palavras do Relator contidas no relatório apresen-
tado há 10 dias.

Aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto 
a perguntar: será que esses fatos, essas conclusões 
do Sr. Relator são temas secundários? Nada disso in-
teressa à sociedade brasileira? Nada disso é motivo 
de discussão e votação na CPMI?

Sinceramente, Sr. Presidente, não é possível 
compreender, menos ainda admitir, que, para o Relator 
e para alguns membros da CPMI, não haja gravidade 
ou relevância para se manter no relatório as partes 
6 e 7. Alegar que são fatos e circunstâncias que não 
constituem o ponto central da CPMI, conforme decla-
rou o Relator, parece-me que é inverter toda a lógica 
de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito na 
seara da representatividade e das prerrogativas do 
Congresso Nacional.

Digo isso, Sr. Presidente Jayme Campos, e aqui 
solicito a atenção de V. Exªs, por considerar e entender 
justamente o contrário. Estes dois pontos, a coabitação 
de setores da imprensa com o crime organizado e a 
conduta prevaricadora do Procurador-Geral da Repú-
blica, são exatamente o objetivo principal da CPMI, 
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pois tratam de assuntos de âmbito nacional, de caráter 
federal e de natureza constitucional.

Aliás, foram esses dois grandes fatos os prin-
cipais temas trazidos à luz da população pela CPMI. 
Foram essas abordagens, sistematicamente por mim 
tratadas e trabalhadas, as novidades que a Comissão 
permitiu que fossem descobertas. Lembro que os de-
mais temas e fatos abordados na CPMI já foram objeto 
de investigação e que os inquéritos já estão em curso 
no âmbito da Justiça e do próprio Ministério Público.

O Sr. Carlos Cachoeira até preso e solto já foi, 
assim como muitos dos outros integrantes de seu gru-
po. Seus crimes e contravenções e suas relações po-
líticas e empresariais já foram todos desmascarados 
antes mesmo de a CPMI iniciar seus trabalhos. Um 
Senador já foi julgado e cassado por esta Casa. Outros 
parlamentares federais já respondem na Câmara por 
suas supostas ligações com o Sr. Carlos Cachoeira. 
Os empresários envolvidos e as empresas utilizadas 
como laranjas estão todos mapeados e identificados, e 
a apuração de suas responsabilidades está em curso 
na Justiça, tanto no âmbito federal quanto nos âmbitos 
estadual e distrital.

Em relação ao suposto envolvimento de governa-
dores com o grupo contraventor, trata-se de matéria de 
cunho e interesse estadual ou, quando muito, regional, 
que deve ficar a cargo e responsabilidade de apuração 
das respectivas assembleias legislativas, inclusive por 
meio de CPIs locais.

Diferente, contudo, Sr. Presidente Jayme Cam-
pos, é o que ocorre com autoridades federais, como é 
o caso do Procurador-Geral da República, Sr. Roberto 
Gurgel Santos, e com o envolvimento de setores da 
mídia, cujo interesse é notoriamente de alcance na-
cional, envolvendo questões até constitucionais. Esses 
pontos, esses aspectos maiores e personagens nacio-
nais é que devem, sim, ser objeto de investigação de 
uma CPMI federal, ou seja, do Poder Legislativo da 
União, pois são de interesse direto de toda a socieda-
de, de todo o País.

Assim, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, se 
esses dois temas retirados pelo Relator são por ele 
considerados secundários, é o caso, então, de per-
guntar: o que é, então, prioritário? O que já está sob 
julgamento da Justiça, cujos fatos, crimes e persona-
gens todos já conhecem?

A verdade é que, se as partes 6 e 7 do relatório 
final não forem reintegradas ao texto, ficará demons-
trado o que venho, de forma reiterada, alertando: o 
Congresso Nacional, como Poder da República, não 
se engrandece; ao contrário, ele se apequena, sub-
metendo-se a um órgão subordinado, como a PGR, e 
a setores da mídia – e a setores da mídia, Sr. Presi-

dente! – que trabalham sordidamente para manipular 
a política em torno de seus interesses escusos.

Por isso, nas minhas sugestões a S. Exª o Relator 
Odair Cunha, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, 
vou propor a reinserção das duas partes retiradas, bem 
como a inclusão de outros integrantes do Ministério 
Público que, com ações deletérias, estão deslustran-
do o Ministério Público, esse instituto criado para de-
fender a sociedade, que vem sendo conspurcado pela 
atuação criminosa do Sr. Roberto Gurgel Santos. Vou 
indicar, pedir a inclusão desses outros integrantes do 
Ministério Público Federal, como também de outros 
servidores dessa revista Veja – um verdadeiro coito 
de bandidos ali se encontra.

Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presi-
dente Jayme Campos, Srªs e Srs. Senadores.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pelo tempo 
extra que me foi concedido.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando Collor, o 
Sr. Ciro Nogueira, 4º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jayme Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM 
– MT) – Em votação o Requerimento nº 1.024/2012, da 
Senadora Ana Rita, que requer licença para ausentar-
-se dos trabalhos da Casa para participar de diligência 
da CPMI da Violência contra a Mulher, na cidade de 
Belém do Pará, no dia 6 de dezembro de 2012, con-
forme Requerimento nº 536, de 2012, aprovado em 29 
de maio de 2012; e de audiência pública dessa CPMI, 
do dia 7 de dezembro de 2012, na Assembleia Legis-
lativa do Pará, em Belém, conforme Requerimento nº 
405/2012 – CPMI, aprovado em 29 de março de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Em votação o Requerimento n° 1.025, 
de 2012, da Senadora Ana Rita, que requer licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar 
de diligência da CPMI da Violência contra a Mulher, 
na cidade de Boa Vista/RR, no dia 10 de dezembro 
de 2012, conforme Requerimento n° 534, de 2012 – 
CPMI-VCM, aprovado em 29 de maio de 2012.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Em votação o Requerimento n° 1.021, 
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de 2012, em aditamento ao Requerimento n° 1.004, 
de 2012, do Senador Antonio Carlos Valadares, que 
requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, 
para participar, como membro da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas, da COP 18, 
18ª Sessão da Conferência das Partes da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
a ser realizada do dia 26 de novembro a 7 de dezem-
bro de 2012, em Doha, Qatar, devido à alteração da 
data do evento.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Pela ordem de inscrição, convidamos a 
Senadora Ana Rita, em permuta com o Senador Lin-
dbergh Farias.

V. Exª tem 20 minutos para fazer uso da palavra.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada 
Sr. Presidente, Senador Jayme Campos.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da 
Rádio Senado, expectadores da TV Senado, Sr. Pre-
sidente, venho a esta tribuna, mais uma vez, para 
abordar um tema que tem sido recorrente nesta Casa 
e também na Câmara dos Deputados.

Estou me referindo aos royalties do petróleo, tema 
que se transformou em uma das principais agendas do 
Parlamento brasileiro, não só do Congresso Nacional, 
mas também do Governo Federal, dos Estados e Mu-
nicípios. No caso específico das lideranças de Estados 
considerados produtores de petróleo, como é a minha 
realidade, como é o caso do Estado do Espírito Santo, 
este tema transformou-se numa das nossas principais 
preocupações. Estamos debruçados nesta agenda há 
um bom tempo. Inúmeras foram as reuniões, manifes-
tações, debates, pronunciamentos e apelos realizados 
aqui mesmo, no Congresso Nacional.

Manifestações populares e reuniões públicas 
ocuparam também a agenda dos Estados, em espe-
cial do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Na última 
segunda-feira, participei ativamente, juntamente com o 
Governador do meu Estado, o Governador Casagran-
de, a Bancada Capixaba e alguns prefeitos do meu 
Estado, da manifestação que aconteceu no Estado 
do Rio de Janeiro.

Essa foi uma manifestação da sociedade, uma 
manifestação que colocou mais uma vez na Ordem 
do Dia o tema dos royalties do petróleo. Na verdade, 
essa manifestação, sem dúvida, foi uma das atividades 
de massa mais impressionantes de que já participei. 
Milhares de pessoas, cidadãos comuns, figuras de 

expressão pública, do meio político e artístico, todas 
e todos empunhando a bandeira em defesa das suas 
conquistas e dos seus direitos e com o claro objetivo 
de sensibilizar o Governo Federal, o Governo da Pre-
sidenta Dilma, para que vete o projeto de lei que foi 
aprovado na Câmara dos Deputados.

Vale aqui resgatar que o Senado Federal, após 
um intenso debate em 2011, realizado nas comissões 
e neste plenário, aprovou um projeto que redefiniu 
a redistribuição dos royalties para todos os Estados 
brasileiros. Em nossa opinião, essa redefinição des-
considerou, infelizmente, as especificidades dos Es-
tados produtores e subestimou os lesivos impactos 
econômicos e sociais nos Estados do Espírito Santo 
e Rio de Janeiro.

A partir da chegada desse projeto na Câmara, 
desenvolveu-se naquela Casa um longo processo de 
diálogo e negociações bastante profícuos, consideran-
do as partes envolvidas, traduzido através do relatório 
elaborado pelo Deputado Carlos Zarattini, que, em mi-
nha opinião, avançou consideravelmente em relação 
ao que havia sido aprovado aqui no Senado Federal.

É importante destacar e reconhecer o esforço 
do Deputado Zarattini em construir um projeto que 
realmente pudesse avançar, diante do que havia sido 
aprovado aqui no Senado Federal.

No entanto, para a nossa surpresa, a maioria 
da Câmara rejeitou os avanços conquistados nesse 
processo, recuando e aprovando o texto enviado pelo 
Senado Federal. Esse resultado é muito preocupante, 
pois, além de provocar consequências muito danosas 
aos Estados brasileiros, aos Estados produtores, abriu 
mão de confirmar um ato que possibilitaria ao nosso 
País dar um verdadeiro salto em direção a um futuro 
promissor para a nossa gente, aprovando os 100% dos 
recursos dos royalties para a educação. 

Isso é lamentável. Infelizmente. Temos aqui o 
Deputado Chalita, que também participou desse pro-
cesso. Eu lamento profundamente que a Câmara dos 
Deputados não tenha reconhecido a importância de se 
votar os 100% dos recursos dos royalties do petróleo 
para a educação. Isso é lamentável

Desejo esse defendido por amplos setores da 
sociedade brasileira e já explicitado, publicamente, 
pela própria Presidenta Dilma.

Objetivamente, podemos concluir que o Congres-
so Nacional não conseguiu assegurar que os interesses 
já conquistados pelos Estados e Municípios fossem 
preservados. Diante desse preocupante cenário, os 
debates sobre o Fundo de Participação dos Estados, 
sobre o Fundo de Participação dos Municípios e o Pacto 
Federativo ganham, neste momento, maior relevância.
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Vale a pena aqui destacar que o Estado do Es-
pírito Santo é o único Estado da Federação que perde 
recursos em todos os projetos que já foram aprovados 
e que estão em andamento nesta Casa. E quero aqui 
fazer um destaque para o único projeto já aprovado, 
que reduz a alíquota do ICMS em 4%, em que a perda 
anual do Estado do Espírito Santo está perto de R$2 
bilhões. Com relação aos royalties do petróleo – não 
foi concluído esse processo porque falta ainda a Pre-
sidenta Dilma se manifestar –, se o projeto for sancio-
nado como foi aprovado na Câmara dos Deputados, a 
perda para o Estado do Espírito Santo, até 2020, será 
em torno de R$10,5 bilhões. Em 2013, a nossa perda 
será de R$1,8 bilhão. Imaginem o que significa isso 
em termos de investimentos e de políticas públicas no 
Estado do Espírito Santo, nos Municípios capixabas. É 
lamentável essa realidade para nós capixabas. 

Quero aqui reafirmar a minha esperança com re-
lação aos royalties do petróleo. Que a nossa Presidenta 
Dilma, com a sensibilidade que lhe é peculiar, corrija 
as distorções presentes no projeto aprovado pelas 
duas Casas, tanto pelo Senado quanto pela Câmara 
dos Deputados, dando continuidade ao rico processo 
de desenvolvimento do nosso País, da nossa gente, 
especialmente os segmentos mais pobres, sem excluir 
ou penalizar alguns Estados ou regiões.

Sr. Presidente, quero concluir minha fala reafir-
mando que o petróleo encontrado em solo brasileiro 
é uma espetacular oportunidade para o nosso País 

alcançar um patamar muito superior de desenvolvi-
mento, melhorando consideravelmente a qualidade 
de vida do povo brasileiro. Estou convencida de que é 
possível construirmos um modelo em que todo o Brasil 
conquiste avanços, em que toda a população brasileira 
possa realmente conquistar dias melhores.

Sr. Presidente, será uma contradição gigantesca 
se alguns Estados saírem desse processo prejudica-
dos e penalizados.

Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Rita. 
Convido para fazer uso da palavra o Senador 

Eduardo Braga, pela Liderança do PMDB.
Antes, porém, passo a ler o Requerimento nº 

1.034, de 2012, do Senador Tomás Correia ao Exmo 
Sr. Presidente da Comissão Temporária da Reforma 
do Código Penal, Senador Eunício Oliveira.

Com fundamento no §4º do art. 118 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro a 
V. Exª a suspensão do prazo para apresenta-
ção de emendas ao Projeto de Lei nº 236, de 
2012, perante a Comissão Especial destinada 
ao exame da matéria, até a realização das au-
diências públicas e demais diligências, confor-
me estabelece o art. 90 do Regimento Interno.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Em votação o Requerimento nº 1.034.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/

DEM – MT) – Com a palavra, o ilustre Senador Edu-
ardo Braga, por 20 minutos. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Srs. Teles-
pectadores que nos acompanham pela TV Senado 
e pelas mídias sociais do Senado, venho hoje à tri-
buna para prestar solidariedade ao povo da cidade 
de Manaus, mais precisamente às vítimas de um 
gigantesco incêndio que aconteceu numa região à 
beira de um igarapé, na cidade de Manaus, conhe-
cida como Arthur Bernardes, onde 500 residências 
foram atingidas por esse incêndio. Nada mais, nada 
menos do que 500 famílias na cidade de Manaus 
viveram momentos de dor, momentos dramáticos, 
penosos, ao enfrentaram um incêndio numa região 
de casas aglomeradas.

Para que V. Exªs tenham uma ideia, um dos jor-
nais da cidade de Manaus mostra, na sua primeira 
página, uma foto dizendo:

Quatro Horas de Inferno.
Um incêndio de grandes proporções, que durou 
quatro horas destruiu pelo menos 400 casas 
e deixou 545 famílias desabrigadas ontem, 
na Comunidade Arthur Bernardes, no bairro 
de São Jorge.
Trânsito engarrafado, seguido de um blecaute, 
contribuiu para o caos.

Sr. Presidente, como diz a reportagem, desabri-
gou 545 famílias, além da perda material, as pessoas 
perderam tudo, perderam suas casas, perderam seus 
móveis, perderam seus bens. É uma região de gente 
humilde, de gente pobre, na cidade de Manaus. Uma 
região para a qual, quando governador do Estado, deixei 
um projeto encaminhado, um projeto conhecido como 
Prosamim, que é uma das obras mais importantes que 
temos na cidade de Manaus, que já beneficiou nada 
mais, nada menos do que 30 mil famílias, que foram 
licitadas pelo Governador Omar. Há um contrato, há 
uma liberação de recursos já efetuados pelo Governo 
Federal para realização desta obra, mas, lamentavel-
mente, esse incêndio chega antes que essas famílias 

tenham sido removidas, o que teria evitado um mo-
mento de dor e de drama a todos eles.

O Governo do Estado já se manifestou em soli-
dariedade a essas vítimas, já colocou e já mobilizou a 
estrutura social, Sr. Presidente, do Estado para ame-
nizar o sofrimento dessas famílias, mas é importante 
destacar que a falta de um planejamento urbano, a 
falta de medidas ao longo de décadas na cidade de 
Manaus acabou gerando essas aglomerações urbanas 
que causaram esse incêndio. Não é o primeiro e não 
será o último enquanto todas essas áreas de aglo-
merações não forem resolvidas por um planejamento 
como o Prosamim, um planejamento como o reassen-
tamento dessas famílias, através de programas como 
Minha Casa, Minha Vida e outros.

Quando estive no Governo, pude implementar – e 
tenho muito orgulho de poder dizer isso – um programa 
habitacional que redirecionou todo o vetor urbanístico 
da cidade e toda a política habitacional da cidade de 
Manaus e do Estado do Amazonas. No entanto, há um 
déficit gigantesco ainda a ser vencido e há situações 
como essa.

Portanto, eu quero mais uma vez, aqui da tribu-
na, prestar a minha solidariedade e a solidariedade 
do Senado da República a essas famílias que foram 
vitimizadas.

Quero dizer que houve um blecaute em toda a 
cidade de Manaus, por mais um acidente que acon-
teceu do desarmamento do sistema de proteção que 
acabou derrubando toda a geração da cidade. Ma-
naus ficou aproximadamente de 4 a 5 horas, ontem, 
Sr. Presidente, sem energia elétrica, num blecaute 
absoluto, que alcançou praticamente toda a região 
metropolitana da cidade. O Município de Manaca-
puru ficou sem energia, o Município de Iranduba, o 
Município de Novo Airão, o Município de Presidente 
Figueiredo, o Município de Rio Preto da Eva, todos 
aqueles que estão interligados na região metropoli-
tana sofreram durante esse blecaute.

Portanto, isso preocupa muito a sociedade, o 
povo, os governantes do nosso Estado, porque, obvia-
mente, a segurança de energia elétrica é fundamental 
não apenas para o conforto das famílias, mas para os 
impactos econômicos e macroeconômicos na cidade 
de Manaus.

Fica aqui a minha solidariedade, fica aqui a mi-
nha certeza de que haverá desdobramentos para que 
possamos acelerar as obras de Arthur Bernardes e 
possamos, portanto, de uma vez por todas, ir evitando 
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cada vez mais acidentes como este. Fica aqui também 
a minha solidariedade ao governador que, eu não te-
nho a menor dúvida, viveu momentos de sofrimento ao 
perceber o tamanho e as proporções desse incêndio. 
E, volto a repetir, Srs. Senadores, imaginem o que são 
500 casas de madeira pegando fogo ao mesmo tempo. 
É como se tivéssemos uma lareira ou uma fogueira de 
proporções gigantescas; elas são todas de madeira, 
madeira antiga, madeira já seca. Estamos vivendo 
neste momento o verão no Amazonas, portanto, não 
é uma situação simples de ser enfrentada, não é uma 
situação simples de ser convivida no momento da dor 
com essas famílias.

Quero aqui, portanto, Sr. Presidente, externar 
a minha tristeza em ver o que aconteceu no meu 
Estado, a minha solidariedade, repito, e o meu forte 
desejo de que esses planejamentos em várias áre-
as que estamos implementando no Amazonas com 
o programa chamado Prosamim, que Deus me deu 
a felicidade de ter sido instrumento da sua vontade 
para ser implementado no nosso Estado... Antes 
nunca haviam sido implementados programas nes-
sas áreas. Eram áreas sempre negligenciadas pelos 
governantes e dói efetivamente no coração de todos 
nós perceber o que aconteceu com o nosso povo 
que está sofrendo.

As famílias estão alojadas em quadras descober-
tas, em escolas na redondeza, vivendo, efetivamente, 
um momento de muito sofrimento e de muita dor.

Portanto, agradeço, Sr. Presidente, a oportuni-
dade. Desejo e peço a Deus que possa confortar e 
abençoar essas 545 famílias e que possa dar força 
para que os nossos governantes possam atuar firme-
mente na minoração da dor e do sofrimento que essas 
famílias vêm passando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o Sr. 
Jayme Campos deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Armando Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/
PTB – PE) – Senador Eduardo Braga, eu queria ex-
pressar, em nome da Mesa, nossa solidariedade ao 

povo manauara e a V. Exª por esse fausto aconteci-
mento. Tenho certeza de que o bravo povo de Manaus 
haverá de, rapidamente, recompor essas perdas, que 
são tão expressivas.

Há, sobre a mesa, uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/

PTB – PE) – A Presidência designa o Senador Cícero 
Lucena para integrar, como titular, a Comissão Tem-
porária, destinada a examinar o Projeto de Lei do 
Senado nº 236, de 2012, que reforma o Código Penal 
brasileiro, nos termos do Ofício nº 240, de 2012, da 
Liderança do PSDB.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 240/12-GLPSDB

Brasília, 28 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador CÍCE-

RO LUCENA, para integrar como titular na Comissão 
Temporária que examina o Projeto de Lei do Senado 
nº 236, de 2012, que dispõe sobre a Reforma do Có-
digo Penal Brasileiro.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/
PTB – PE) – Há ainda outra comunicação.

O Senador Eduardo Suplicy apresentou o Reque-
rimento nº 1.035, de 2012, por meio do qual solicita, 
nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa no dia 1º de 
dezembro de 2012, a fim de participar da 28ª Assem-
bleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, que 
se realizará na cidade do Panamá, na República do 
Paraná. Comunica ainda que estará ausente do País, 
no período de 30 de novembro a 2 de dezembro do 
corrente ano.

Era essa a comunicação.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/
PTB – PE) – Coloco, então, em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Tenho a satisfação de conceder a palavra ao no-

bre Senador Jayme Campos, Líder que representa a 
Liderança do DEM.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente, Senador Armando Mon-
teiro, que ora preside esta sessão. Eu serei rápido, 
Sr. Presidente.

No início deste semestre, aqui apresentamos um 
projeto de lei com o objetivo de criar um fundo de apoio 
destinado às mulheres agredidas. Nos termos do PDS 
nº 109/2012, de nossa autoria, tal fundo destina-se a 
assegurar ajuda pecuniária e treinamento profissional 
a mulheres que, em razão da violência doméstica, se 
separam dos seus cônjuges ou companheiros.

Matéria jornalística divulgada no último fim de 
semana pelo veículo VG Notícias, do meu Estado 
de Mato Grosso, consta que a violência contra as 
mulheres no Brasil causou aos cofres públicos, em 
2011, um gasto de R$5,3 milhões somente com in-
ternações. O dado foi calculado, Senador Armando 
Monteiro, pelo Ministério da Saúde, a pedido da 
Agência Brasil. Foram 5.496 mulheres internadas 
no Sistema Único de Saúde, no ano passado, em 
decorrência de agressões.

Sabemos que a esmagadora maioria das agres-
sões sofridas por mulheres ocorrem tendo o homem 
como agente agressor. Sabemos também que a vi-
gência da Lei Maria da Penha, por si só, não tem sido 
capaz de atenuar significativamente essas assusta-
doras cifras.

A referida matéria ressalta que, além das vítimas 
internadas, 37.800 mulheres, entre 20 e 59 anos, preci-
saram de atendimento do SUS, por terem sido vítimas 
de algum tipo de violência. O número é quase 2,5 ve-
zes maior do que o de homens da mesma faixa etária 
que foram atendidos por esse motivo, conforme dados 
do Sistema de Informações de Agravos de Notificação 
do Ministério da Saúde.

Está mais do que provado que a violência do-
méstica vinculada a essa barbaridade associa-se ne-
cessariamente a condições da fragilidade enfrentadas 
pelas mulheres que se submetem aos maus tratos 
simplesmente pelo fato de não vislumbrarem alterna-
tivas de sobrevivência no caso de ruptura dos seus 
companheiros algozes.

Esse é justamente o cerne da nossa proposição. 
Nossa ideia consiste em conceder uma ajuda duran-
te 12 meses, em um montante igual ou superior a 
R$622,00, e instituir um treinamento profissional, que 
terá o objetivo de facilitar a recolocação das mulheres 
no mercado de trabalho. 

Importa salientar que o fundo não cria dificulda-
des orçamentárias, já que o projeto indica as fontes 
dos recursos que o constituirão e determina que estes 
deverão ser administrados pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres.

Entre as fontes de recursos, está o repasse de 
10% do recolhimento anual de multas penais. Com o 
objetivo de atrair doações do setor privado, o projeto 
inclui incentivo fiscal. Os contribuintes poderão deduzir 
do imposto devido, na declaração do Imposto de Ren-
da, as doações feitas ao fundo, cuja regulamentação 
será feita pelo Poder Executivo.

Convido, então, os nobres pares para que conhe-
çam melhor nossa proposta e a ela incorporem suas 
valiosas contribuições.

Estamos certos de que as políticas de tutela e 
aperfeiçoamento institucional nessa área vêm geran-
do expressivos efeitos. Porém, há muito que se fazer. 

Prova disso se expressa na reportagem que acabo 
de citar, conforme a qual “dados do Mapa da Violên-
cia 2012, em estudo feito pelo sociólogo Júlio Jacobo, 
atualizado em agosto deste ano, revelam que, de 1980 
a 2010, foram assassinadas no País quase 91 mil mu-
lheres, das quais 43,5 mil somente na última década. 
De 1996 a 2010 as taxas ficaram estabilizadas em 
torno de 4,5 homicídios para cada 100 mil mulheres.”

Ao finalizar estas breves ponderações, gostaria 
de reafirmar minha confiança num futuro mais humano 
e mais digno para nossa sociedade, um futuro em que 
as diferenças e o preconceito de gênero possam dar 
lugar a um ambiente de cooperação, solidariedade e 
reconhecimento; um futuro no qual impere a paz e a 
justiça social, meta e razão maior de nosso trabalho 
aqui nesta Casa.

De tal maneira, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, esse projeto é muito importante para as nos-
sas mulheres. 

Aqui, faço um apelo para que os senhores real-
mente tomem conhecimento do que representa esse 
nosso Projeto, o PLS nº 109, para atendermos as 
nossas mulheres através desse Fundo de Amparo a 
Mulheres Agredidas. 

Eram essas as minhas palavras. 
Agradeço a V. Exª, Senador Armando Monteiro. 
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. Bloco/
PTB – PE) – Nobre Senador Jayme Campos, congra-
tulo-me com V. Exª pelo seu pronunciamento. 

V. Exª pode assumir a Presidência.

O Sr. Armando Monteiro deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme 
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Convido o Senador Armando Monteiro 
para fazer uso da palavra. V. Exª tem 20 minutos, da 
forma regimental.

O Senador Armando Monteiro, que muito bem 
representa o seu Estado de Pernambuco, nesta Casa, 
é uma grande liderança do setor empresarial privado. 
Tive a satisfação de conhecê-lo, como Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria.

V. Exª tem 20 minutos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho 
a esta tribuna, no dia de hoje, para fazer um registro 
que nos parece importante, sobre a contribuição que 
o Senado está oferecendo ao País, com o objetivo de 
superar as nossas deficiências na área de formação 
e qualificação profissionais.

Foi aprovado, ontem, na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, em caráter terminativo, nosso 
parecer favorável ao PLS nº 149, da nobre Senadora 
Vanessa Grazziotin. Pela proposição, passam a ser 
consideradas operacionais as despesas de capacita-
ção de empregados, para fins de apuração do Imposto 
de Renda das Pessoas Jurídicas.

Isso será, meu caro Presidente Jayme Campos, 
um poderoso estímulo para que as empresas ampliem 
seus programas de formação e de qualificação de tra-
balhadores.

O projeto já tinha recebido a aprovação da Comis-
são de Assuntos Sociais, que V. Exª preside, também 
sob a nossa relatoria, e agora iremos aguardar o pra-
zo regimental, para que essa proposição vá à Câmara 
dos Deputados, na expectativa de que aquela Casa 
também reconheça o mérito dessa iniciativa.

O PLS nº 149 explicita as condições em que são 
dedutíveis essas despesas, a saber: qualificação, trei-
namento e formação profissional de empregados, in-
clusive mediante concessão de bolsas de estudo em 
instituições de ensino de qualquer nível, desde que 
oferecidas em condições de igualdade para todos os 
empregados.

A importância dessa proposição é que se integra 
e complementa a principal diretriz prevista na Lei nº 
12.513, que criou o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego, conhecido como Pronatec.

Hoje, a participação das empresas nesse Pro-
grama se resume à abertura de uma linha de crédito 
através do Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior, o Fies, para incentivar os programas 
de formação profissional, mas faltava essa vertente 
que, agora, em muito boa hora, o projeto da Senado-
ra Vanessa Grazziotin vai permitir, que é a dedução 
das despesas de qualificação no Imposto de Renda 
das empresas.

O projeto acabará por ampliar as oportunidades 
educacionais dos trabalhadores por meio do incremen-
to da formação profissional.

Srªs e Srs. Senadores, o abatimento desse tipo de 
despesa para fins de apuração do Imposto de Renda 
trará a oportunidade de dedução da receita tributária, o 
que contribuirá sobremaneira para o aumento da com-
petitividade das empresas, não apenas pela redução 
dos custos de capacitação, que são, hoje, crescentes, 
como também pelo significativo ganho na velocidade 
com que esses profissionais serão qualificados.

Todas as iniciativas que se destinam a elevar o 
nível da mão de obra no Brasil são bem-vidas.

O Pronatec é, sem dúvida, um avanço ao buscar 
a ampliação, de forma ágil, das vagas para jovens na 
formação técnica de nível médio e o aumento da oferta 
de cursos de qualificação de curta duração para os tra-
balhadores. É uma resposta à necessidade do País de 
reduzir ou atenuar essa desconexão que existe entre 
o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante.

Devemos formar 7,2 milhões de profissionais de 
nível técnico até 2015, de acordo com o Mapa do Tra-
balho Industrial de 2012 do Senai. Serão 1,1 milhão 
de vagas abertas para os jovens, que precisam, no 
entanto, estar qualificados para ocupá-las.

Em outra vertente, o Programa permite aumentar, 
de forma expressiva, as oportunidades oferecidas aos 
trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional, a distância ou 
presencial. Isso amplia de forma significativa a chance 
de reaproveitamento de uma mão de obra experien-
te, mas desatualizada pela velocidade de avanço das 
tecnologias.

O Pronatec é uma iniciativa que mobiliza um con-
junto de atores – redes públicas federal e estaduais, 
rede de ensino privado e o chamado Sistema S – o 
que reforça e garante as chances de bons resultados. 
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O Governo Federal está expandindo sua rede de es-
colas para aumentar a oferta de cursos de nível médio.

A própria Presidente Dilma Rousseff recente-
mente fez menção à criação de 8 milhões de vagas 
nos cursos técnicos e de qualificação profissional no 
âmbito do Pronatec até 2014. E lembrou que o País já 
tem 2,2 milhões de jovens e trabalhadores no Progra-
ma. O Senai, em contrapartida, vai dobrar o número 
de matrículas até 2014, para 4 milhões/ano. São, por-
tanto, decisões de grande alcance.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o que preci-
samos de fato é construir um pacto nacional que una 
Governo e iniciativa privada em prol da educação, revo-
lucionando ideias e práticas nos três níveis de ensino: 
básico, médio e superior.

Nossos problemas são conhecidos e não resi-
dem apenas na desconexão entre as exigências do 
mercado de trabalho e o ensino médio e técnico pro-
fissionalizante ofertados. Se listássemos as principais 
questões educacionais, encontraríamos, ainda, eleva-
dos níveis de evasão e repetência na educação bási-
ca e baixa proficiência em Matemática e em matérias 
fundamentais, além da distorção da matriz do ensino 
superior, que, a nosso ver, confere pouca prioridade às 
ciências exatas, às engenharias especialmente, que 
são, por assim dizer, as áreas fronteiriças do conhe-
cimento tecnológico.

O debate sobre a falta de engenheiros no País 
ganhou destaque quando a Capes anunciou a meta 
de formar 100 mil novos profissionais em 2014, dupli-
cando assim, meu caro Senador Paulo Paim, o número 
anual de graduados nessa área. O Brasil não carece 
apenas de bons cursos de Engenharia, mas sim de 
uma série de competências de nível médio e superior.

Nesse cenário, elevam-se os custos de transação 
para as empresas, que aplicam expressivos recursos 
para reter os talentos aqui no nosso País, mais quali-
ficados especialmente. Torna-se claro que, além des-
ses problemas, os empreendedores deparam-se com 
um modelo curricular defasado, além do agravante da 
evasão, que, na área de Engenharia, é significativo.

A Nação brasileira precisa investir – e muito – 
em qualificação profissional, tanto de jovens quanto 
de trabalhadores, se não quiser perder a corrida da 
competitividade. Empresas, governos e entidades civis 
precisam se juntar nesse esforço em prol da melhor 
qualificação de nossa mão de obra, adequando a ne-
cessidade dos trabalhadores especializados à demanda 
do novo mundo do trabalho, de modo a permitir que o 
País continue crescendo e distribuindo, de forma mais 
equitativa, os frutos desse crescimento.

Era esse o nosso pronunciamento, agradecendo 
à Mesa pela tolerância.

Durante o discurso do Sr. Armando Monteiro, 
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Armando Monteiro, que fez 
o seu pronunciamento.

Antes de encerrar, só quero cumprimentar o Pre-
sidente da Associação dos Aposentados de Caxias 
do Sul, a mais antiga associação de aposentados do 
Brasil, o companheiro Flecha, cidade onde nasci, que 
era ponta esquerda.

O Flecha devia correr bastante, para os amigos 
que estão aí assistindo à sessão, Senador Monteiro. 
Eu era treinador do Eberle, e o Flecha era um grande 
artilheiro daquele clube. Mas eu não estou falando do 
Flecha por falar somente do Flecha.

Estou falando porque na Câmara dos Deputados, 
no Salão Verde, há uma concentração de cerca de 300 
aposentados – o Flecha e o Warley são líderes, sendo 
o Warley o Presidente da Confederação Brasileira dos 
Aposentados – fazendo um protesto pela não votação 
do fator previdenciário. A Cobap está liderando esse 
movimento e exigindo o reajuste dos aposentados, a 
partir de janeiro, que acompanharia, pelo menos, par-
te do PIB ou, como o projeto que também apresentei, 
que estaria vinculado ao crescimento da massa sala-
rial, que é medida via Fundo de Garantia e a própria 
arrecadação da Presidência.

Estão lá homens e mulheres com mais de 80 
anos, 90 anos, resistindo, malcolocados, inclusive fa-
zendo um apelo para que tenham direito à água, direito 
a usar o banheiro.

Por isso, eu quero fazer um apelo. O protesto é 
na Câmara. Se fosse aqui no Senado, podem ter cer-
teza de que aqui eles teriam direito, como tiveram ou-
tras vezes, à água, ao lanche e naturalmente a usar 
os banheiros.

O Senado já votou essa matéria por unanimidade. 
Casualmente, os projetos são de minha autoria: o fim 
do fator previdenciário, o reajuste dos aposentados e 
ainda a reposição das perdas. Por isso, o protesto não 
é no Senado. O protesto é na Câmara e corretamente 
é na Câmara.

Eu dizia ontem, quando eu encerrava a sessão, 
e repito hoje: não sei que medo é esse que eles têm 
de votar matérias que interessam aos idosos. Não sei 
que força oculta é essa que não permite que a Câmara 



64556 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

vote. Onde está a autonomia dos Poderes? Eu confes-
so que lamento, lamento muito.

Estive falando hoje com inúmeros Deputados 
e Líderes, todos dizendo que querem votar o fator e 
querem votar um reajuste para os aposentados. En-
tão, não sei que força oculta é essa, que fantasma é 
esse que não permite que as matérias aprovadas aqui 
sejam votadas também lá na Câmara dos Deputados.

Parabéns à Cobap! Parabéns às centrais que 
estavam aí também, como a CUT, a CTB, a CGT, a 
Nova Central, num grande movimento, pedindo que a 
Câmara vote o que o Senado já votou. Repito: casual-
mente são de minha autoria o fim do fator e o reajuste 
dos aposentados.

Eu, mais uma vez, faço um apelo, até porque eu 
tenho uma relação muito boa com os Deputados, como 
tenho com os Senadores. Faço um apelo à Câmara 
dos Deputados para que vote a matéria, vote mesmo 
na forma do substituto apresentado. Assim, o projeto 
volta para o Senado, que cumprirá a sua parte, tenho 
certeza, como sempre o fez.

Infelizmente, com uma certa tristeza, eu encer-
ro, mas sem jogar a toalha. A pressão e a luta vão 
continuar para que a Câmara vote os projetos que o 
Senado já aprovou.

O Senador Cristovam Buarque ouviu minha fala 
e disse que se deslocaria para cá, para fazer seu pro-
nunciamento. Como sempre faço com todos os Se-
nadores, para mim, ficar aqui uma hora, duas horas, 
três horas a mais não é problema algum. Vou passar 
a noite na Câmara hoje com os aposentados e com 
os pensionistas. Enquanto estiver um aposentado lá, 
eu estarei lá. Quando o último sair, eu sairei com ele. 
Mas o protesto já está registrado.

O que esses homens e mulheres querem não 
é nada novo. Querem somente que haja uma política 
semelhante, nem precisa ser idêntica, à que nós apro-
vamos. Eu tive a alegria de ser um dos articuladores 
da política de salário mínimo. É isto que eles querem 
somente, uma política semelhante a essa, nem pre-
cisa ser igual. Nós aprovamos isso por unanimidade 
aqui, e a Câmara também aprovou. Articulamos com 
as centrais, com o Presidente Lula, e, em um segundo 
momento, a Presidenta Dilma sancionou.

Quero dizer, mais uma vez, que estou aguardando 
a chegada do Senador Cristovam Buarque.

Senador Cristovam, V. Exª mandou um recado 
para a Mesa, e eu o estou aguardando. Aguardo aqui, 
com a maior tranquilidade, até que V. Exª chegue aqui.

É sempre bom aproveitar este momento em que 
estou nesta tribuna, eu diria, democrática do Senado da 

República. Hoje, realizamos duas audiências públicas 
e, amanhã, realizaremos outras duas, para ouvirmos 
a sociedade sobre os mais variados temas. Amanhã, 
vamos debater a questão das pessoas com deficiên-
cia. Depois, vamos debater, à tarde, por iniciativa do 
Senador Magno Malta, uma grave denúncia feita no 
exterior – e virá um jornalista do exterior – em relação 
à situação da comunidade indígena.

Senador Cristovam, eu dizia aqui que seu pedi-
do para mim é mais do que um pedido. Eu disse que 
aguardaria V. Exª e já o convido para assumir a tribuna. 
Eu estava só resumindo o protesto que está aconte-
cendo na Câmara – e, depois, voltarei para lá – dos 
aposentados, que querem que se aprove uma política 
salarial não idêntica, mas semelhante àquela do mí-
nimo e que se aprove o fim do fator previdenciário, já 
que o fator – não é, Flexa? – confisca pela metade o 
salário dos trabalhadores no ato da aposentadoria. E 
só os mais pobres que são confiscados.

Por isso, mais uma vez, faço um apelo – e o farei 
amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-
-feira, na quinta-feira, em quantos dias forem necessá-
rios – para que votemos o fim do fator previdenciário 
e o reajuste dos aposentados.

Senador Cristovam Buarque, com satisfação, 
convido V. Exª a assumir a tribuna para fazer seu pro-
nunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paulo Paim, hoje, na hora do almoço, 
num programa da Rede Globo, o Jornal Hoje, surgiu 
uma matéria que foi feita pela Cecília Malan, corres-
pondente em Londres, e que me encheu de vergonha. 
E a vergonha aumenta, porque não sinto a vergonha 
do brasileiro e, sobretudo, dos líderes deste País dian-
te daquela matéria.

A matéria fala de uma pesquisa feita na Inglaterra 
sobre o estado da educação em 40 países, e o Brasil 
está em 39o lugar. O Brasil está em 39o lugar entre 40 
países! E isso não desperta no Brasil uma indignação, 
isso não desperta um sentimento profundo de vergo-
nha, especialmente em nós, Senadores, Deputados, 
Governadores, Prefeitos, Presidente da República. Eu 
me pergunto se nós não temos vergonha, se nós não 
temos vergonha na cara de sermos a sexta economia 
do mundo e a última, entre 40 países, no que se re-
fere à educação.

Deixamos isso passar em branco. Eu faço este 
discurso, e, amanhã, nada acontece. A impressão que 
me está passando é a de que está faltando vergonha na 
cara da gente. Mas, além de faltar vergonha, Senador 
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Paim, sobra burrice, porque é suicídio um País que tem 
um potencial como o nosso, que tem a responsabilida-
de que nós adquirimos graças aos últimos governos e 
muito graças ao Presidente Lula, que tem presença no 
mundo, ser o 39o entre 40 países, ao lado da Turquia, 
da Tailândia, do México. E ninguém faz nada. O que se 
está fazendo por aí fica muito pertinho do nada. Isso é 
burrice e é falta de vergonha!

Nós vimos, nesse Jornal, não apenas essa situ-
ação, como também a explicação que essa pesquisa 
deu. A explicação está na qualidade dos professores 
e no desempenho do ensino fundamental e do ensino 
médio, especialmente nas áreas de Matemática, de 
Português e de Ciências.

Há anos que todos sabemos da situação vergo-
nhosa da educação brasileira, e não estamos tomando 
as medidas para fazer a revolução que o Brasil precisa. 
Estamos fazendo pequenos ajustes, pequenos ajustes 
que não compensam o aumento das exigências que o 
mundo de hoje põe na educação. E nós não reagimos, 
e nós ouvimos isso e não ligamos!

Já pensaram se o Brasil for o penúltimo na Copa 
do Mundo, no futebol? Já pensaram no que vai acon-
tecer com o técnico da seleção de futebol, se o Brasil 
ficar, não digo nem em penúltimo, mas em segundo 
lugar, na Copa do Mundo que será realizada no Bra-
sil? Tenho certeza de que haverá uma indignação e 
uma vergonha muito grande, mas somos o penúltimo 
em educação, e não há vergonha na cara da gente. E 
não há a percepção da burrice que estamos fazendo, 
porque não tem futuro um País que não põe todas as 
crianças em escolas boas e de qualidade igual até o 
fim do ensino médio. Mas o que aumenta a vergonha 
é saber que isso é possível de ser resolvido. 

Se dissesse que o Brasil é o penúltimo lugar na 
corrida espacial para chegar à lua, não precisávamos 
ficar envergonhados, porque não teremos esse recur-
so em muito tempo, mas, para ter bons professores, 
dedicados, com resultados, temos os recursos.

Todos sabem que, para haver bons professores, 
a primeira coisa é atrair os melhores quadros da so-
ciedade para o magistério. E todos sabem que, numa 
sociedade capitalista, a melhor maneira, ou a única, 
de atrair bons quadros para uma atividade é pagar 
bem nessa categoria. Esse era o primeiro passo. Mas 
o segundo passo é pagar bem a quem é preparado. 
Aumentar o salário com professores despreparados 
não melhora a educação. E o outro passo: dedica-
dos. Pagar bem aos professores despreparados não 
muda a educação. Pagar bem aos professores prepa-
rados, mas não dedicados, não muda a educação. O 

professor é feito de cabeça, coração e bolso: cabeça 
bem-formada, coração bem-dedicado e o bolso bem 
remunerado. O Brasil tem condições disso.

Entreguei, faz um ano e meio, à Presidenta Dil-
ma, uma proposta muito clara.

Aliás, eu quero dizer que, em 2005, apresentei 
isso ao Presidente Lula, quando vi uma foto dele per-
to de Caruaru, em Pernambuco, ao lado de crianças 
muito pobres. Eu deixei passar uns dias, peguei um 
avião, fui àquele lugar, Senador Paim, e falei com cada 
uma daquelas crianças. E mandei para o Presidente 
Lula uma carta em que eu dizia: “Presidente, essas 
crianças têm nome. O nome desta é tal, o nome des-
ta é tal, o nome deste é tal, a idade é tal. Veja aqui a 
escola onde eles estudam”. Peguei a foto da escola e 
disse: “Presidente, só faz dois anos que o senhor está 
no Governo. O senhor não é culpado, mas, daqui a oito 
anos, o senhor é o culpado”.

Temos dez, Senador Paim, deste Governo, e eu 
faço parte até da base e apoio. Nós somos culpados, 
até porque, Senador, eu fui olhar agora onde estão 
aquelas crianças. Só uma não abandonou a escola. E 
essa uma, aos quinze anos, está grávida. Nós somos 
os culpados.

O primeiro passo é o professor. Atrair bons pro-
fessores, mas preparados, dedicados e bem remune-
rados. A outra coisa é ter escolas boas. 

Não adianta o professor bom em um prédio com 
goteiras; cadeiras em que as crianças não consigam 
ficar sentadas, ou porque quebram, ou porque são 
desconfortáveis, mas escolas onde o professor tenha 
a possibilidade de usar os melhores recursos. Porque 
não adianta querer fazer uma criança hoje assistir a 
uma aula de geografia, desenhando no quadro-negro 
o Himalaia. Hoje, o “quadro-negro”, entre aspas, é a 
chamada lousa inteligente. Se você vai dar aula de 
geografia, você mostra o fenômeno geográfico. Se 
você vai dar uma aula dizendo que a terra gira ao re-
dor do sol, mostrando um pontinho de giz como o sol, 
um pontinho de giz como a terra, e uma roda dizendo 
que é a órbita, não há criança que goste! As crianças 
estão acostumadas a ver isso colorido, em movimento. 
Elas estão acostumadas a ver isso de forma animada. 

Dizem que as crianças brasileiras são violentas. 
Violenta é a escola que maltrata as crianças, que as co-
loca em cadeiras ruins, teto furado e quadro-negro, em 
vez da lousa inteligente, do computador, da televisão.

Basta haver boas escolas, basta haver bons pro-
fessores, e esse 39º lugar pode virar, não vou dizer o 
1º, porque a Coreia, que era um país na situação bra-
sileira; a Finlândia, que não era muito diferente, esses 
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países já fizeram o exercício deles, junto com Hong 
Kong, Japão e Cingapura. E a gente não vai chegar 
lá, não vai chegar lá! Mas a gente pode chegar perto. 
Isso pode ser feito. Agora, não se faz de um dia para 
o outro. Mas tem que começar de um dia para o outro, 
mesmo que o processo da revolução demore algum 
tempo. Todas as minhas contas são de que nós poderí-
amos fazer isso, em dois anos, em cidades escolhidas. 
E, naquela cidade, todas as escolas vão ser como uma 
nova carreira de professor, a carreira federal. Todas as 
escolas serão edificações federais, equipadas com re-
cursos federais, em horário integral. Em dois anos, a 
gente faz numa cidade; em dois anos, faz-se em 200, 
300 cidades; em 20 anos, a gente faz no Brasil inteiro. 
Mas tem que começar logo. 

Eu não vejo a menor vontade de se fazer isso no 
Brasil. Continua-se comemorando pequenos passos 
que pouco levam adiante. Há 50 anos, a gente vem 
dando pequenos passos. Há 20 anos, a gente vem 
dando pequenos passos, e continua achando... 

Eu era reitor da Universidade, em 1987, quando 
a Unicef fez aqui um pacto pela educação. Agora, na 
semana passada, o Ministro Mercadante fez outro pac-
to pela alfabetização de crianças. Vinte e cinco anos 
depois, Senador Paim! Vinte e cinco anos depois! Uma 
coisa que a gente já identificou vinte anos antes e que 
dava para ter feito em pouco tempo! Não há vontade. 

Eu lamento dizer, mas bons Presidentes como 
Fernando Henrique, como Lula e como Dilma não fi-
zeram o dever de casa na educação. E eu não vejo 
a Presidenta querendo fazer esse dever de casa nos 
próximos dois anos. A preocupação dela é com a in-
dústria automobilística, é com o trem-bala, é com a 
hidrelétrica de Belo Monte. Não é com a educação de 
base. Até diria que o Presidente Lula e o Fernando 
Henrique aumentaram muito o número de vagas nas 
universidades. Claro que hoje nós temos uma coisa 
positiva: os jovens começam a querer entrar na univer-
sidade, mas estão entrando despreparados, Senador 
Paim. Estamos fracassando pela qualidade. Esgotamos 
o número de jovens que vão entrar na universidade, 
porque hoje há mais vagas para entrar na universidade 
do que crianças e jovens terminando o ensino médio. 
Chegou ao limite. E mesmo os que estão dentro não 
estão conseguindo acompanhar. Trinta e quatro por 
cento, segundo uma pesquisa, dos jovens na univer-
sidade não sabem escrever. Obviamente, sabem es-
crever uma palavra, duas, uma frase, mas não sabem 
escrever um texto que as pessoas leiam e entendam, 
não são capazes de fazer uma boa redação. E a gente 

continua sofrendo a situação de penúltimos entre 40 
países, sextos em economia.

Eu não quis deixar passar o dia de hoje, Senador 
Paim – e agradeço muito a sua presença aqui –, sem 
vir manifestar a vergonha que eu sinto como brasilei-
ro, a vergonha que eu sinto como Senador e a vergo-
nha que eu sinto porque os outros não estão sentin-
do vergonha. E talvez esta seja a maior das minhas 
vergonhas: saber que os outros não estão sentindo 
vergonha pela tragédia que estamos construindo ao 
deixarmos de lado a educação das nossas crianças 
em escolas boas, de qualidade e iguais para todos. O 
sonho brasileiro não deveria ser de mais automóveis, 
o sonho brasileiro deveria ser o filho do trabalhador na 
mesma escola do filho do patrão, o filho do mais pobre 
brasileiro em uma escola equivalente à escola do filho 
do mais rico. É isso o que esses países que estão em 
primeiro lugar fizeram. Foi isso o que fez Cingapura, foi 
isso o que fez a Coreia, o que fez Hong Kong. Foi isto: 
escola igual e de qualidade para todos. Até porque, aí, 
se a escola é igual para todos, os bons vão disputar 
entre bons, e ficam melhores ainda.

Ainda é tempo de a gente tomar vergonha na 
cara no que se refere ao quadro da educação brasi-
leira. Ainda é tempo de nós decidirmos levar adiante 
as tarefas que o futuro espera da gente. 

E quero concluir fazendo uma sugestão, Senador 
Paim, que já fiz algum tempo atrás e não foi adiante. 
Está na hora de a gente fazer uma CPI do pior de to-
dos os mensalões que o Brasil tem: a educação sem 
qualidade. O mensalão é uma vergonha deste tama-
nhinho quando a gente vê o buraco de uma educação 
desfeita. Está na hora de a gente fazer uma CPI sobre 
por que a educação é desse jeito. Não uma CPI contra 
o Governo Dilma, nem contra Fernando Henrique ou 
contra Lula, mas contra todos os governos – e não só 
contra os governos –, contra todos os Parlamentares, 
contra todos nós que temos cargos de liderança neste 
País e que não damos conta do nosso recado, provavel-
mente por falta de interesse, por falta de sensibilidade, 
porque não pode ser por falta de competência, em um 
país que é capaz de fazer a sexta economia do mundo.

Eu vou tentar votar esta ideia, Senador Paim, e 
gostaria de ter o seu apoio, de fazermos – não sei se 
o nome CPI é o ideal – um inquérito. Por que somos 
o 39º entre 40? Vamos trazer as pessoas para dizer o 
que acham. Vamos trazer aqueles que têm propostas. 
Vamos contestar as propostas que podem não ser boas 
como a minha, da federalização da educação, mas va-
mos fazer um movimento pela educação. 
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Eu acho que a gente está precisando de um Jo-
aquim Barbosa para a educação, para condenar cada 
um de nós, culpados pela deseducação, a 10, 20, 30 
anos de cadeia, porque quem não dá educação às 
crianças é corrupto, não corrupto no comportamento, 
mas corrupto nas prioridades; não corrupto por enri-
quecer, mas corrupto por empobrecer o Brasil, corrupto 
por sacrificar gerações e gerações.

Está na hora de a gente fazer aquilo que os de 
antes de nós não fizeram: ver por que este País tem 
estado condenado à miséria da deseducação. Porque 
eu não acredito que isso seja uma questão do cérebro 
dos brasileiros. Nós somos tão inteligentes quanto este 
primeiro aqui, como a Finlândia. Não nascemos nem 
um pouquinho com menos capacidade cerebral do 
que os finlandeses. É uma questão da política, é uma 
questão dos políticos, que não pegam os cérebros e 
põem dentro de escolas boas. Todos nascem com o 
cérebro em condições de se desenvolver plenamente. 
Só que exige escola. Porque os bichos nascem uma 
vez; os seres humanos nascem duas: quando saem 
da barriga da mãe e quando entram numa escola de 
qualidade. Nós estamos negando o segundo nasci-
mento das crianças brasileiras.

Eu vou propor, mais uma vez, a ideia de uma CPI 
sobre a educação no Brasil. E gostaria de ver o apoio, 
Senador Paim, dos nossos colegas Senadores e de 
vocês que estão me escutando, porque tudo isso tem 
que vir de fora. 

Concluo dizendo que a nossa vergonha aqui, 
dentro desta Casa, deve ser muito grande, mas seria 
bom que cada brasileiro tivesse um pouquinho dela 
também, até porque vocês nos elegem. E o problema 
não é só nosso, dos que estão aqui dentro. É sobre-
tudo nosso, mas é de todos os brasileiros. É do pai 
que não vai à escola do filho. É do professor que não 
dá aula com a desculpa do baixo salário. É culpa das 
greves sucessivas, que estão desmoralizando a esco-
la pública brasileira, porque aula não se repõe como 
tijolo. Depois de uma greve, você volta e põe o tijolo 
no lugar que estava esperando. Mas, depois de uma 
greve, você não põe o conhecimento da mesma forma 
na cabeça da criança. É culpa de tanta gente, mas, 
sobretudo, nossa.

Que fique aqui este recado: que nós desperte-
mos, que tenhamos vergonha e usemos a nossa obri-
gação, nossa responsabilidade e nossa competência 
para encontrar um caminho para que este País, além 
de trem-bala, além de Copa, além de Olimpíadas, 
além de Belo Monte, além de uma rede ferroviária, 
como se quer fazer, além de tudo isso que a gente já 

faz, coloquemos as crianças na escola, porque esse 
é o primeiro passo do futuro.

Estarmos em 39º lugar entre 40 significa que 
nós estamos em 30º lugar no futuro, porque o futu-
ro de um país tem a mesma cara da escola no seu 
presente. Quer ver o futuro de um país? Olhe para a 
escola desse país. Se a escola é bonita, o professor 
está contente, ele é preparado, o futuro vai ser bonito, 
vai ser competente. Se a escola é feia, caindo, sem 
equipamentos, professor mal remunerado, sem dedi-
cação, o futuro vai ser esse mesmo.

O futuro de um país tem a cara de sua escola no 
presente. Se nós queremos cumprir a nossa obrigação 
de construir um bom futuro para o Brasil, é preciso fa-
zer uma boa escola no presente. E se nós queremos 
essa boa escola, não deixemos passar em branco uma 
matéria como essa, hoje, no Jornal Hoje, da TV Glo-
bo, que nos coloca em 39º, entre 40 países, no que 
se refere à educação.

É isso, Presidente Paim, o que eu tinha para 
colocar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Mais uma vez, meus cumprimentos ao Senador 
Cristovam Buarque pela sua brilhante fala. Se V. Exª 
permitir, claro que eu apoio a sua iniciativa. Há uma 
frase muito conhecida que diz: “Pobre daquele país, 
que não cuida de suas crianças e dos seus idosos”. 
Outra frase diz: “País que não cuida das crianças não 
tem futuro”. Eu diria: quem não cuida das crianças e 
também dos idosos não tem futuro. Porque as crian-
ças de hoje também são cuidadas pelos idosos. Falo 
isso porque, na mesma linha do discurso de V. Exª – 
claro, que eu endosso –, nós teríamos também que 
fazer um grande estudo da situação dos idosos deste 
País. A violência contra o idoso, a falta de uma política 
de valorização dos benefícios, esse famigerado fator 
previdenciário, que é um assalto, é um ato criminoso, 
eu considero, porque ele só pega os mais pobres. Os 
altos salários não pegam o fator. Só quem pega fator 
é aquela faixa que fica entre 1 e 5 salários, porque 
10 é piada, ninguém ganha 10 salários neste País. É 
essa a faixa. E essa faixa é do regime geral da Pre-
vidência, que tem um superávit em média anual de 
13 a 15 bilhões. Por isso que merece o estudo. Meus 
cumprimentos a V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Quero concluir solidarizando-me totalmente 
com sua luta aqui secular, eu diria, pelos idosos. E eu 
faço parte disso.

Eu só quero fazer uma distinção. A nossa obriga-
ção, que é fundamental com os idosos, como, aliás, já 
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posso dizer que sou, é uma questão de gratidão pelo 
passado. Agora, o cuidado com a criança é uma questão 
de esperança com o futuro. Essa é a diferença, ainda 
que, na obrigação, tenhamos que tratar bem nossos 
idosos como nossas crianças.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Cristovam.

A Presidência designa o Deputado Márcio Fran-
ça em substituição ao Deputado Laurez Moreira, para 
integrar, como membro titular, a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, confor-
me o Ofício nº 201, de 2012, da Liderança do PSB na 
Câmara dos Deputados.

É o ofício:

OF/B/201/12

Brasília, 28 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado MARCIO FRANÇA (PSB/SP) para vaga 
de titular da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em substituição ao LAUREZ 
MOREIRA (PSB/SP).

Atenciosamente, – Deputado Ribamar Alves, 
Vice-Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 61, DE 2012

Cria Tribunal Regional Federal com jurisdi-
ção nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Gran-
de do Norte e sede na cidade de Fortaleza.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
Texto Constitucional:

Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal 
é acrescido do seguinte § 11:

Art. 27.  ..........................................................
 .......................................................................
§ 11. É criado o Tribunal Regional Federal 
com jurisdição nos Estados do Ceará, Piauí 

e Rio Grande do Norte e sede na cidade de 
Fortaleza. (NR)

Art. 2º O Superior Tribunal de Justiça, no prazo 
de cento e oitenta dias a contar da data da publicação 
desta Emenda Constitucional, encaminhará projeto de 
lei ao Congresso Nacional dispondo sobre a organiza-
ção, estrutura e funcionamento do Tribunal Regional 
Federal criado pelo art. 1º desta Emenda Constitucio-
nal, bem como sobre as alterações dele decorrentes 
na organização do Judiciário Federal de segundo grau.

Art. 3º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Justificação

A organização da Justiça Federal de segundo 
grau já dá, há anos, mostras claras de sua insuficiência.

Efetivamente, a previsão de existência de apenas 
cinco Tribunais Regionais Federais para cobrir todo o 
território nacional é uma prova cabal da necessidade 
de revisão urgente dessa matéria, em sede legislativa, 
mormente quando se constata que, invariavelmente, 
todos esses Tribunais estão submetidos a um volume 
processual monumental, o que, automaticamente, im-
põe enormes dilações de prazo entre a autuação dos 
processos nas Cortes e seus julgamentos.

Nunca é demais lembrar que a reforma do Po-
der Judiciário, veiculada pela Emenda Constitucional 
nº 45/2004, inseriu no art. 5º da Constituição Federal, 
como direito fundamental da pessoal, a celeridade 
processual.

As Regiões Norte e Nordeste estão submetidas 
atualmente a apenas duas Cortes: os Tribunais Regio-
nais Federais da 1ª Região, sediado em Brasília, e da 
5ª Região, sediado em Recife.

Urge, portanto, a criação de um novo Tribunal 
Regional Federal no Nordeste, para começar a enfren-
tar com efetividade a enorme demanda por jurisdição 
constitucional federal de segundo grau naquela área 
do território brasileiro.

É com esse escopo que apresentamos esta pro-
posição, propondo a criação dessa nova Corte com 
sede em Fortaleza e jurisdição nos Estados do Ceará, 
Piauí e Rio Grande do Norte.

Cremos que a mesma percepção que nos ins-
pira conduzirá os membros do Congresso Nacional à 
aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Eunício Oliveira
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.036, DE 2012

Solicita informações ao senhor ministro-
-chefe da Secretaria Geral da Presidência 
da República sobre o Gabinete Regional da 
Presidência na cidade de São Paulo. 

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no artigo 50, § 

2º da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que 
sejam solicitadas ao senhor ministro-chefe da Secre-
taria Geral da Presidência da República as seguintes 
informações sobre o Gabinete Regional da Presidência 
localizado na cidade de São Paulo: 

1. Qual a utilidade e as atribuições que justificam 
a manutenção de uma representação do Gabi-
nete da Presidência da República na cidade de 
São Paulo?
2. Quais eram as atribuições da ex-chefe do ga-
binete regional da Presidência da República em 
São Paulo, Sra. Rosemary Nóvoa de Noronha?
3. A Sra. Rosemary Noronha tinha passaporte 
diplomático?
4. Quem solicitou e quem autorizou o referido 
passaporte e quais as justificativas para sua 
emissão?
5. Qual a validade desse passaporte? No caso da 
validade ter expirado, por que não foi renovado? 
6. Quantas e quais foram as viagens feitas para 
o exterior, com caráter de visita oficial e/ou vi-
sita de Estado e/ou outra, pelo Presidente da 
República nos anos de 2003 a 2006? Anexar 
cópia da relação dos membros das respectivas 
comitivas oficiais.
7. A Sra. Rosemary Noronha participou das via-
gens acima citadas?
8. Qual foi o valor pago em diárias para a sra. 
Rosemary Noronha nessas viagens?
9. Quais as atribuições exercidas pela Sra. Ro-
semary Noronha nessas viagens?
10. Quantas e quais foram as viagens feitas para 
o exterior, com caráter de visita oficial e/ou vi-
sita de Estado e/ou outras, pelo Presidente da 

República nos anos de 2007 a 2010? Anexar 
cópia da relação dos membros das respectivas 
comitivas oficiais.
11. A Sra. Rosemary Noronha participou das 
viagens acima citadas?
12. Qual foi o valor pago em diárias para a sra. 
Rosemary Noronha nessas viagens?
13. Quais as atribuições exercidas pela sra. Ro-
semary Noronha nessas viagens?
14. Quantas e quais foram as viagens feitas para 
o exterior, com caráter de visita oficial e/ou visita 
de Estado e/ou outras, pelo Presidente da Re-
pública no período de 2011 até a presente data? 
Anexar cópia da relação dos membros das res-
pectivas comitivas oficiais.
15. A Sra. Rosemary Noronha participou das 
viagens acima citadas?
16. Qual foi o valor pago em diárias para a sra. 
Rosemary Noronha nessas viagens?
17. Quais as atribuições exercidas pela sra. Ro-
semary Noronha nessas viagens?

Justificação

Desde a última sexta-feira a imprensa brasileira 
vem publicando inúmeras matérias versando sobre a 
denominada “Operação Porto Seguro”, da Polícia Fede-
ral, que investiga suspeitos de integrar uma organização 
criminosa que praticava fraudes em órgãos federais 
com o objetivo de acelerar a tramitação de procedi-
mentos e conseguir pareceres técnicos fraudulentos.

Várias pessoas foram presas e indiciadas, acusa-
das de fraudar pareceres em pelo menos sete órgãos 
federais. Entre elas estão funcionários do alto escalão 
do governo como, por exemplo, a ex-chefe de gabine-
te do escritório da Presidência da República em São 
Paulo, Rosemary Nóvoa de Noronha.

O esquema de corrupção desvendado pela Ope-
ração Porto Seguro está infiltrado por toda a adminis-
tração federal e envolve diversos crimes como, por 
exemplo, corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia 
administrativa, formação de quadrilha, tráfico de influ-
ência, violação de sigilo funcional, falsidade ideológica 
e falsificação de documento particular.

Ocorre que o jornal Folha de S. Paulo, em sua 
edição de 27 de novembro, publicou matéria intitulada 
“Ex-assessora de Lula indiciada pela PF teve passa-
porte especial” mostrando que a ex-chefe de gabinete 
possuía passaporte especial e acompanhou o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva em inúmeras viagens 
internacionais nos últimos anos.

Portanto, a proximidade e a influência da Sra. 
Rosemary Nóvoa de Noronha com a presidência da 
República e o seu envolvimento em uma organização 
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infiltrada no governo para obtenção de pareceres téc-
nicos fraudulentos justificam o presente requerimento.

Sala das Sessões, de novembro de 2012. – Se-
nador Mario Couto.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Vou encerrar esta nossa sessão, anunciando que 
vou agora para a vigília, lá na Câmara dos Deputados, 
pelo tempo que for necessário, nem que tenhamos 
que passar a noite, em protesto contra a Câmara por 
não votar o fim do fator do reajuste dos aposentados.

Boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 24, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 24, de 2012, que altera as 
Leis nºs 11.759, de 31 de julho de 2008, que 
autoriza a criação da empresa pública Centro 
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a transferência obriga-
tória de recursos financeiros para a execução 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de 
ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento - PAC, e 12.462, de 4 de agosto de 
2011, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 580, de 2012).
Parecer sob nº 32, de 2012, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Afonso Florence (PT-
-BA) e Relator Revisor: Senador Anibal Diniz 
(PT-AC); favorável à Medida Provisória, nos 
termos do Projeto de Lei de Conversão nº 24, 
de 2012, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.11.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 1º.11.2012)
Prazo final prorrogado: 24.2.2013

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 987, de 2012 - RISF  336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD, 
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos 
Autorais e estabelece condições para o exercí-
cio das prerrogativas do Escritório Central cujo 
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos 
direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e literomusicais e de fonogramas.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-
pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria 
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que institui a Política Nacional de 
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Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira.

6

REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de 
2012, por regularem matéria correlata (servi-
ços essenciais para efeito de greve).

7 
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
938, de 2012, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encon-
tra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem 
matéria correlata.

8 
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, soli-

citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 351, de 2012, além da Comissão constan-
te do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (juros e correção 
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho). 

9 
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
958, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 
89, 100 e 114, de 2012 - Complementares, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal - FPE).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

Até amanhã. Eu os encontro de manhã na Câ-
mara dos Deputados, estarei lá a noite toda.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 29 mi-
nutos.)
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Ata da 221ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 29 de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Waldemir Moka

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 16 horas e 48 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta 
a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 
145, de 28 de novembro de 2012, do Ministro de Es-
tado dos Transportes, em resposta ao Requerimento 

nº 87, de 2012, de informações, do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao Requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Sobre a mesa, pareceres que serão 
lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foram encaminhados à publicação os 
Pareceres nºs 1.522 e 1.523, de 2012, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2008; e o Projeto 
de Lei do Senado nº 736, de 2011, Complementares.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
1.524, de 2012, da Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária, concluindo pelo arquivamento do Aviso 
nº 15, de 2012. 

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
1.525, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, 
concluindo pelo arquivamento do Ofício da Comissão 
de Assuntos Sociais nº 2, de 2012.

A Presidência, em cumprimento às suas conclu-
sões, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que te-
nha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 230, de 
2011, do Senador Paulo Paim, que altera o art. 8º da 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir 
que seja deduzido da base de cálculo do Imposto de 
Renda da Pessoa Física o valor da contribuição pre-
videnciária oficial paga em nome de dependente sem 
rendimentos próprios.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, a matéria vai à Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de 
Contas da União, os seguintes Avisos:

– nº 76, de 2012 (nº 1.493/2012, na origem), 
encaminhando cópia do Acórdão nº 3.068/2012 
– TCU, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, referente ao acom-
panhamento da operação de crédito autori-
zada pela Resolução nº 23/2012, do Senado 
Federal (TC 021.414/2012-2);
– nº 77, de 2012 (nº 1.505/2012, na origem), 
encaminhando cópia do Acórdão nº 3.086/2012 
– TCU, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, referente ao acom-
panhamento da operação de crédito autori-

zada pela Resolução nº 12/2012, do Senado 
Federal (TC 011.926/2012-0); e
– nº 78, de 2012 (nº 1.528/2012, na origem), 
encaminhando cópia do Acórdão nº 3.129/2012 
– TCU, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, referente ao acom-
panhamento da operação de crédito autori-
zada pela Resolução nº 24/2012, do Senado 
Federal (TC 021.415/2012-9).

São os seguintes os Avisos:

AVISO Nº 76, DE 2012

Aviso nº 1493 – Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 14 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1531-SF, de 19-7-2012, có-
pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
021.414/2012-2, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 14-11-2012, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

AVISO nº 77, DE 2012

Aviso nº 1.505 – Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 14 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 681-SF, de 25-4-2012, có-
pia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 
011.926/2012-0, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 14-11-2012, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente. 

AVISO Nº 78, DE 2012

Aviso nº 1.528-Seses-TCU-Plenário

Brasília – DF, 21 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to em atenção ao Ofício nº 1.534-SF, de 19-7-2012, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo 
nº TC 021.415/2012-9, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 21-11-2012, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – As matérias vão à Comissão Assun-
tos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência autuou, por solicitação 
do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, o Ofício nº 56, de 
2012-CN (nº 294/2012, na origem), da Superintendên-

cia do Desenvolvimento do Nordeste, que encaminha 
a programação de financiamento do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Nordeste (FNE), para o 
exercício de 2013.

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

Leitura: 29-11-2012

Até 4/12/2012 prazo para publicação e distribui-
ção dos avulsos da matéria;

até 19/12/2012 prazo para apresentação de re-
latório;

até 5/2/2013 prazo para apresentação de emen-
das ao relatório; e

até 12/2/2013 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e encaminhamento 
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 30 novembro do corrente.

O Ofício retorna à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 

Presidente, peço para que eu seja inscrito como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Inscrito como Líder.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, peço minha inscrição como comuni-
cação inadiável, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para uma comunicação inadiável, Se-
nador Eunício Oliveira; pela Liderança, Senador Dor-
nelles; segundo inscrito, Senador Inácio Arruda.

Srs. Senadores, como oradora inscrita aqui, con-
cedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.

Desculpem-me, é o Senador Cidinho, o primeiro 
inscrito é o Senador Cidinho Santos. Logo em seguida, 
concedo a palavra a V. Exª pela Liderança.

O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, eu teria o maior prazer em ceder para 
a Senadora Vanessa, até porque, primeiro, as damas, 
mas eu tenho uma audiência às 14h30, então vou ficar 
devendo desta vez.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, on-
tem, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
nós tivemos uma audiência pública, na qual o Sena-
dor Waldemir Moka se fez presente, onde tratamos do 
marco regulatório dos biocombustíveis e foi um mo-
mento importante. Nós pudemos ouvir a ANP, ouvir os 
empresários, ouvir o Governo, ouvir as associações de 
transportadores, e fiz aqui, Sr. Presidente, um rápido 
balanço dos benefícios que o biodiesel tem trazido à 
agricultura familiar nesse pouco tempo em que esse 
programa está implantado no Brasil e de como tem for-

talecido os nossos pequenos produtores, a distribuição 
de renda para essas pessoas que moram na zona rural.

O biodiesel, além de ser uma fonte renovável de 
energia, a sua produção no Brasil representou, no ano 
passado, a maior transferência de renda para o homem 
do campo que fornece a matéria-prima para o forneci-
mento de óleo. Foi R$1,5 bilhão para mais de 140 mil 
famílias de pequenos agricultores. Segundo o próprio 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, esse valor su-
perou todo o orçamento de 2011 para a reforma agrária.

Srs. Senadores, é o maior programa de transferência 
de renda para a agricultura familiar que este País já viu. 
Os agricultores organizados em cooperativas cultivam e 
fornecem matéria-prima para as indústrias de biodiesel, 
que, além disso, fornecem os insumos e dão assistência 
técnica para o pequeno agricultor tocar a sua lavoura.

Assim, também no ano passado as usinas de bio-
diesel que têm selo Combustível Social, que garantem 
a inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva 
do biocombustível, investiram mais de R$10 milhões 
em assistência técnica. Nesse sentido, cria-se a ne-
cessidade de um sistema que garanta pelo menos a 
amortização dos gastos com o fomento da agricultura 
familiar, uma vez que os contratos, que são anuais, que 
fazem o fomento dessa inclusão da agricultura fami-
liar, são antecipados e as empresas que fazem esse 
fomento não têm a certeza de que no ano seguinte 
vão vender, vão conseguir colocar os seus produtos 
nos leilões que são feitos pela ANP e pela Petrobras.

As usinas fazem esse contrato antecipado sem 
mesmo saberem se o seu produto vai ser vendido nos 
cinco bimestres posteriores, produto este que serviria 
para bancar esta ação.

Cabe ressaltar que a menor usina apta a comer-
cializar o biodiesel no País e detentora do Selo Combus-
tível Social e mesmo com a capacidade mínima de 10 
mil litros/dia, ainda assim, promove o desenvolvimento 
da agricultura familiar, arriscando não vender um litro 
do seu produto. Estou falando da usina do Município 
de Feliz Natal, no Estado de Mato Grosso, que produz 
10 mil litros apenas de biodiesel por dia, mas tem o 
Selo Social, é uma cooperativa e faz um trabalho im-
portante naquele Município daquela região.

Logicamente, com esse mecanismo, o número 
de famílias beneficiadas aumentará e a real inclusão 
social, objeto do programa, tornar-se-á crível. 

Os senhores hão de convir, que os pequenos 
agricultores brasileiros nunca viram tanto dinheiro e, 
portanto, nunca estiveram tão estimulados a produ-
zir para o segmento do combustível verde, renovável 
e moderno e que emite 57% menos gases do efeito 
estufa na atmosfera. Dados da Fundação de Pesqui-
sa Econômica – Fipe, da Universidade de São Paulo, 



64806 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

atestam que de 2008 a 2011, quando a mistura do bio-
diesel começou a aumentar, o País evitou a emissão 
de mais de 11 milhões de toneladas de gás carbônico, 
só nesse período de 3 anos.

Mas o biodiesel, além de fomento, é muito mais 
do que o apoio para o nosso homem do campo, que 
assim se fixa em sua propriedade, desenvolvendo o 
Brasil em suas diferentes regiões.

Nesses mesmos anos em que a Fipe estudou a 
produção do biocombustível, o Brasil deixou de gas-
tar R$11,5 bilhões para importar diesel mineral, que, 
como todos sabemos, é um dos combustíveis mais 
poluentes que existem. 

Além disso, o setor agregou R$12 bilhões ao PIB 
brasileiro e gerou mais de 86 mil empregos diretos e 
outros tantos indiretos na economia do nosso País.

Enfim, Sr. Presidente, são muitas as vantagens 
e os benefícios do biodiesel brasileiro, sejam ambien-
tais, sociais, econômicas ou de saúde pública, que são 
consequência dos ambientais. Ao reduzir a poluição 
do ar, o biodiesel contribui para reduzir o número de 
internações hospitalares por doenças respiratórias e 
até mortes pelos mesmos motivos.

Com isso, a rede pública hospitalar, no seu todo, fica 
liberada para os atendimentos de maior urgência. Isso 
permite que prefeituras e governos estaduais planejem 
melhor a alocação de recursos, aumentando a eficiên-
cia e a agilidade nos atendimentos dos postos de saúde 
e hospitais da rede pública, racionalizando despesas e, 
claro, economizando dinheiro do nosso povo, os impostos 
que todos nós, trabalhadores, dos mais abastados aos 
mais humildes, pagam religiosamente em dia.

Então, Sr. Presidente, para concluir, falo da nossa 
preocupação com que o marco regulatório do petróleo, 
logo que for possível concluir o relatório do nosso que-
rido Senador Sérgio Souza, seja votado na Comissão 
para que possamos dar tranquilidade a esse segmento 
da economia brasileira que vem crescendo muito e que 
hoje envolve, com certeza, grandes empresas e um 
grande número de produtores da agricultura familiar 
e também de pequenas empresas que dependem de 
um marco regulatório, de uma garantia para que esse 
programa criado no Governo Lula possa ter susten-
tabilidade e continuar crescendo, gerando riquezas e 
transferindo renda para o nosso País.

São estas as minhas palavras.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabenizo o Senador Cidinho Santos. 
Realmente, é uma audiência importante. Acho que V. 
Exª tem razão nessa questão dos biocombustíveis, que, 
além de tudo isso, como V. Exª frisou, sé uma alterna-

tiva muito importante para os pequenos agricultores 
e para a agricultura familiar. Parabéns.

Concedo a palavra, pela Liderança do PP, ao 
Senador Francisco Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, as médias empresas 
estão deixando de ser beneficiadas pelo sistema de 
arrecadação por lucro presumido. Isso porque o limite 
da receita bruta para enquadramento neste regime de 
tributação não é corrigido há dez anos. Caso não seja 
aprovada a correção ainda neste ano, a desatualiza-
ção deve gerar para as médias empresas em 2013 um 
aumento de custo de R$1,7 bilhão. Emenda à Medida 
Provisória nº 582 repõe a defasagem gerada pela in-
flação. O texto atualiza pela inflação o limite da receita 
bruta das empresas que optarem pelo lucro presumido.

A defasagem, Sr. Presidente, supera uma déca-
da. A faixa de faturamento para as empresas optarem 
pelo lucro presumido não é alterada há dez anos. A 
correção proposta na Emenda mencionada, da faixa 
de R$48 milhões para R$79 milhões, apenas cobre a 
inflação do período.

Para comparação, em 2010, o BNDES elevou de 
R$60 milhões para R$90 milhões a faixa considerada 
de médias empresas, para efeito de sua política de 
financiamento. Em 2011, o Governo Federal elevou a 
faixa do Simples em 50%.

Só de 2003 a 2011, a inflação chegou a 60%, a 
arrecadação das empresas teve um aumento nominal 
de 208%, e a economia brasileira cresceu mais de 40%.

Sem a elevação do limite da faixa do lucro pre-
sumido, a economia perde. Cerca de 1 milhão de em-
presas são optantes pelo lucro presumido. Cem mil 
empregos diretos equivalem ao valor que deixará de 
circular no mercado das médias empresas somente em 
2013. Oito por cento é o custo médio adicional para 
as empresas que deixam a faixa do lucro presumido. 
R$3,6 milhões anuais é o valor médio que cada em-
presa tem que pagar a mais.

A Receita Federal não deixa de ganhar, 208% é 
o aumento da arrecadação da Receita somente com o 
Imposto de Renda das empresas, entre 2003 e 2011. 
Quinze por cento é o total de empresas que fazem op-
ção pelo lucro presumido. Elas contribuem com 20% 
do total arrecadado. R$22,4 bilhões é a contribuição 
das empresas que fazem opção pelo lucro presumido.

O lucro presumido, Sr. Presidente, traz benefícios 
para as médias empresas. Ele desburocratiza a arreca-
dação. O sistema é mais fácil de operar e de se entender, 
além de estimular o crescimento dos empreendedores.

A elevação da faixa de faturamento para a opção 
pelo lucro presumido beneficiará as médias empresas. 
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A medida também estimula a formalização das contas 
das empresas, o que contribui para a arrecadação da 
Receita Federal.

Médias empresas são fundamentais para a eco-
nomia. Quase 100 milhões de brasileiros estão empre-
gados em pequenas e médias empresas. Mais de 30% 
de toda a riqueza do País é gerada por esse segmento. 
Metade da renda dos setores industrial, comercial e 
de serviços é gerada pelas pequenas e médias em-
presas. Entre as grandes dificuldades de sobrevivência 
do segmento estão os altos impostos.

As médias empresas são importantes para o 
crescimento do País, ampliando a concorrência e a 
competitividade. 

A Emenda nº 130, proposta à Medida Provisória nº 
582, foi apresentada pelo ilustre Deputado Alfredo Kaefer. 
Ele atualiza de R$48 milhões para R$78 milhões o limite 
de faturamento das empresas que podem optar pelo lu-
cro presumido, corrigindo a enorme distorção existente.

(Soa a campainha.)
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Espero, pois, Sr. Presidente, que essa emenda 
seja acolhida peio Relator, Deputado Marcelo Castro, 
e pelo Congresso Nacional.

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

PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Francisco 
Dornelles, concedo a palavra, como oradora inscrita, 
à Senadora Vanessa Grazziotin.

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

Srs. Senadores, companheiros e companheiras, 
nós, uma comitiva de Senadores da República, retor-
narmos de uma visita oficial que fizemos à China. Foi 
um grupo de oito Senadores, coordenados pelo Sena-
dor Flexa de Lima, que preside o Grupo de Amizade 
do Senado entre Brasil e China.

Eu, assim como todos os demais Senadores que 
participaram de uma extensa programação oficial orga-
nizada pelo parlamento chinês, voltei muito entusias-
mada pelas perspectivas de ampliação das relações 
não apenas comerciais, mas culturais e políticas entre 
nosso País e a China, mesmo porque, Sr. Presidente, 
a China já ultrapassou os Estados Unidos e é hoje o 
principal destino de investimentos, o principal país em 
relação às questões econômicas. No passado, tínha-
mos nos Estados Unidos da América do Norte o nosso 
maior parceiro econômico e, hoje, o Brasil tem como 
maior parceiro econômico e comercial exatamente a 
China. Essa bipolaridade, essa relação entre Brasil e 
China, a cada ano, tem crescido de uma forma muito 
importante e destacada, Sr. Presidente.

Aqui, quero relatar que não são apenas relações 
comerciais entre um país e outro, mas são investi-
mentos que a China, principalmente, vem fazendo no 
País, na nossa Nação, no Brasil, que, a cada ano, são 
maiores. E há uma cooperação também extraordinária 
em curso, principalmente nas áreas de mineração, de 
petróleo, da agricultura. 

Por falar em agricultura, Senador Moka, nós che-
gamos lá exatamente no instante em que estava dei-
xando aquele país uma comitiva coordenada pela 
Senadora Kátia Abreu, da Confederação Nacional da 
Agricultura, que esteve lá para inaugurar o escritório 
da Confederação Nacional da Agricultura do Brasil 
na China, tamanhas são as relações comerciais que 
existem entre o Brasil e a China. 

Além das parcerias nas áreas de mineração, pe-
tróleo, agricultura, também a indústria automotiva tem 
um grande relacionamento com o Brasil. As indústrias 
de alta tecnologia, de ciência espacial, de infraestru-
tura, de educação são áreas em que, cada dia mais, 
a parceria entre China e Brasil vem crescendo. E nós 
chegamos àquele país alguns dias depois do encerra-
mento do 18º Congresso do Partido Comunista da Chi-
na, que se encerrou no dia 14 deste mês de novembro.

Nós tivemos importantes encontros, reuniões ofi-
ciais com um dos vices-Presidentes da Assembleia Po-
pular da China, com o Presidente do Grupo de Amizade 
entre Brasil e China, com a Presidenta da Associação 
da China de Solidariedade e Amizade com Países Es-
trangeiros, com importantes dirigentes de províncias. 

Visitamos três cidades, além da capital, Beijing/
Pequim. Estivemos visitando Xangai e Chiang, que foi 
uma das primeiras capitais daquele país. 

Eu, que estive lá, inclusive juntamente com o 
Senador Inácio Arruda, há 11 anos, pude perceber 
as transformações que o país viveu em apenas uma 
década. São transformações significativas, transforma-
ções que vêm mudando a característica, a face daque-
la nação, que é a maior do mundo, do ponto de vista 
populacional, afinal de contas o país tem 1,3 bilhão de 
habitantes, com um fantástico potencial econômico, com 
um fantástico potencial de recursos naturais, também.

É a transformação de um país que cresce eco-
nomicamente a uma média de 10, 11% ao ano e que 
agora, em pleno momento de crise econômica inter-
nacional, consegue manter patamar de crescimento 
na ordem de 7,5%. 

Isso significa transformações muito importantes, a 
ponto de as cidades se transformarem completamente. 

Chiang, por exemplo – cidade que tive a opor-
tunidade de visitar há 11 anos –, hoje é uma cidade 
completamente diferente, uma grande metrópole, uma 
cidade moderna. E a China, nesses últimos tempos, tem 
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investido muito forte e pesadamente em infraestrutura. 
Mas, além do investimento em infraestrutura, desde 
2007, a partir de uma decisão política do parlamento 
do governo e do parlamento chinês, houve uma deci-
são em investir pesadamente também em educação.

Portanto, hoje, a China não é um país mais da 
cópia; não é um país apenas que faz montagem, mas 
é um país que vem aplicando fortemente na ciência, na 
tecnologia, no desenvolvimento da inovação. Isso nós 
pudemos ver, Sr. Presidente, porque visitamos inúme-
ras indústrias – algumas públicas e outras privadas –, 
e todas elas, sejam públicas ou privadas, que primam 
muito pelo desenvolvimento tecnológico e pela inovação.

Nós visitamos, por exemplo, uma distribuidora, a 
State Grid Corporation of China, que é a maior empresa 
distribuidora de energia elétrica do mundo. E é uma em-
presa estatal, Sr. Presidente. Dentre todos os dados de 
que nós ali tomamos conhecimento, um que me chamou 
muito a atenção foi a busca pela excelência, Presidente 
Moka. Ou seja, a maior distribuidora de energia elétrica 
do mundo, que é a State Grid Corporation of China, não 
vive um acidente, uma interrupção, um blecaute, no seu 
sistema, desde 1997. Inclusive, é uma empresa que já 
está presente no Brasil. Ela conta com 6 concessões 
de distribuição de energia elétrica no Brasil e está se 
preparando para concorrer em licitações e leilões impor-
tantes, relativos às usinas hidrelétricas do Rio Madeira, 
mas principalmente a usina hidrelétrica de Belo Monte.

Visitamos empresas de desenvolvimento tec-
nológico na área da informação. Visitamos a Railway, 
que hoje é a segunda maior empresa de tecnologia 
de informação do mundo e também uma empresa que 
vem ampliando a sua parceria com o Brasil, não só no 
sentido de aqui manter os seus negócios, mas muito 
disposta em repassar tecnologia para empresas inte-
ressadas do nosso País, do Brasil.

A Railway teve uma participação muito importante 
na assistência à saúde à distância. Ela está presente 
no Brasil, principalmente na região Norte, onde repas-
sou tecnologia para que muitas consultas e exames 
pudessem ser feitos à distância, o que vem contribuindo 
muito para a área de saúde em nosso País.

Visitamos fábricas de automóveis, Senador Inácio 
Arruda, V. Exa que hoje, no debate que tivemos na Co-
missão de Relações Exteriores, falava da necessidade 
de o Brasil alcançar um grau de desenvolvimento mais 
autônomo em vários setores. O senhor levantava a ques-
tão da indústria automobilística, que teve alguns dos seus 
projetos instalados no seu Estado, do Ceará, mas que 
infelizmente foram abortados e não seguiram em frente. 
Visitamos uma indústria chinesa privada, automotiva, que 
desenvolve carros, porque tem uma tecnologia avançada 
de carros elétricos, ou seja, com combustível renovável, 

com combustível muito melhor do ponto de vista am-
biental. E conhecemos um protótipo de um carro que é 
autodirigível, não precisa de um condutor para que ele 
siga. Visitamos indústrias de energia, também de fabrica-
ção de lâmpadas de LED, que avança no mundo inteiro.

Enfim, Sr. Presidente, a gente percebe que a 
China, além de investir pesadamente em infraestru-
tura é um país que conta hoje com autoestradas em 
todo o território nacional, que conta com o trem-bala 
em quase todo o território nacional, que tem uma es-
trutura aeroportuária, que tem uma estrutura portuária 
também muito importante, que investe pesadamente 
em infraestrutura. Mas além do investimento em infra-
estrutura... Eu já concluo, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Ela investe muito na preparação do seu povo, 
na preparação da sua gente.

Eu aqui falava que inclusive o congresso do pró-
prio Partido Comunista da China incluiu a questão da 
ciência e tecnologia como algo fundamental para o 
desenvolvimento, a distribuição de renda e o combate 
à miséria e à pobreza. Ou seja, Senador Rodrigo Rol-
lemberg, ciência, tecnologia e inovação hoje assumem 
um papel fundamental naquele país, o que faz com que 
a nova geração chinesa seja uma geração moderna e 
que procura desenvolver tecnologia, tanto que grande 
parte das indústrias transnacionais não buscam mais a 
China como um país de mão de obra barata. Elas bus-
cam outros países da região da Ásia, principalmente em 
decorrência dessa capacitação da mão de obra, dessa 
capacitação dos trabalhadores naquele país. Não tenho 
dúvida nenhuma que o Brasil precisa, para que siga no 
caminho do desenvolvimento, da inclusão social, investir 
de forma mais compromissada na infraestrutura, mas 
também, e principalmente, na educação, Sr. Presidente. 
Não há nenhum país que tenha alcançado um alto grau 
de desenvolvimento tecnológico, de qualidade de vida 
sem que investisse pesadamente em educação. E nós 
vivemos um momento muito importante de decisão, de 
ampliação, de duplicação dos recursos no Brasil para 
investimento em educação, e assim estaremos, sem 
dúvida nenhuma, construindo um verdadeiro país sem 
miséria. E uma nação rica, como diz a Presidenta, é 
uma nação sem miséria. Então, quero aqui destacar a 
importância dessa viagem e, principalmente, das rela-
ções entre o nosso País e a China.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo a Senadora Vanessa 
Grazziotin, concedo a palavra, para uma comunicação 
inadiável, ao Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos 
e cidadãs do meu Estado do Ceará e de todo Brasil que 
nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado e pela 
Internet, o que mais temíamos acabou acontecendo. Pra-
ticamente todos os Municípios do meu Estado, o Ceará, 
estão em situação de emergência em função da seca.

Na última semana, o Governador Cid Gomes, que 
tem feito todos os esforços para amenizar esse sofrimen-
to, foi obrigado a decretar em emergência, nada mais, 
nada menos do que 174 Municípios dos 184 existentes 
no Estado do Ceará, castigados pela pior estiagem, pela 
pior seca das últimas muitas décadas. O ato do Gover-
nador garantirá a mobilização do Sistema Nacional de 
Proteção e Defesa Civil no âmbito do Estado. 

Por todo o sertão, o terrível espetáculo é o mesmo: 
gado morrendo, fome, sede e gente à beira das estra-
das. A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 
Estado do Ceará mostra que 49 açudes já estão abaixo 
de 30% da sua capacidade e com uma evaporação cada 
vez mais rápida, pois as temperaturas estão superiores 
a 40 graus, afetando definitivamente não apenas o abas-
tecimento, mas também a morte dos nossos rebanhos.

Como se queixa a população atingida, a Operação 
Carro-Pipa do Governo Federal consegue levar água 
apenas para o consumo humano. Para dar de beber 
aos rebanhos, os produtores têm que pagar, no mínimo, 
R$180,00, que é o preço de cada uma chamada carra-
da d’água, como relata o Presidente da Associação dos 
Moradores do Pau Ferro, o Sr. Francisco Aírton, na zona 
rural de Madalena, o Município mais afetado pela seca.

Ali, ao longo de todo este ano, foram registrados 
apenas 144 milímetros de chuva. O que equivale a seis 
vezes menos que a média da região, que já é muito ruim.

Este ano, Sr. Presidente, também voltamos a 
ver aquela velha e triste imagem que por muitos tem-
po nos caracterizou, o povo nordestino, que somos 
considerados os retirantes à beira das estradas, pois 
quem ainda consegue encontrar compradores para o 
gado sobrevivente desfaz-se dos seus animais, junta 
os poucos pertences, reúne a família e abandona o 
sítio, a casa, os parentes, rumo às cidades, onde um 
futuro de insegurança, de aflição os aguarda.

Acredito, Sr. Presidente, que aqui, nesta Casa, 
assim como todos os brasileiros que acompanham 
este pronunciamento, entendem a dor de um sertanejo 
abatido pela violência que é o ato de deixar para trás o 
torrão de terra que muitas vezes levou anos para con-
quistar e de onde tirou o sustento para criar os seus 
filhos e manter a sua família.

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, é um ato con-
tra a dignidade humana, mas entendo que não há, a 
curto prazo, outra solução quando sabemos que di-

versas localidades estão vivendo em pleno colapso 
de abastecimento d’água.

Chamo a atenção para esse esvaziamento das 
localidades interioranas, o que não apenas agrava os 
problemas dos maiores centros urbanos...

(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– ...dentro e fora do Ceará, como também dificulta 
seriamente as perspectivas de recuperação social e 
econômica dos Municípios do interior do meu Estado.

Exemplo singelo, mas concreto e dramático, e 
que simboliza tudo isso, mostrou, nesta quarta-feira, 
o jornal Diário do Nordeste ao relatar a situação dos 
moradores do Distrito de Canadá, no Município de 
Redenção, onde a escola que educa as crianças vai 
ter que fechar.

Diz uma professora: “trabalho na única escola da 
comunidade que, infelizmente, terá que fechar”. “Não 
temos de onde pegar água boa para beber. Precisamos 
de ajuda urgente”, apela o morador Raimundo Ferreira.

O rigor e a duração da seca, no meu Estado e 
em todo o Nordeste, teriam consequências ainda mais 
trágicas se não existissem os programas de transferên-
cia de renda, bem como as políticas de compensação 
por perdas na lavoura e na pecuária, como o Bolsa 
Estiagem e o Garantia-Safra, de que tive a honra de 
ser o Relator na Câmara dos Deputados. 

Mas está claro, também, que o grau de desen-
volvimento já atingido pelo País, os índices de cres-
cimento exibidos pela Região Nordeste, inclusive no 
meu Ceará, graças aos avanços econômicos e sociais 
dos últimos anos, o atual nível de consciência nacional 
acerca do direito de todos a um padrão de vida digno 
não nos permitem aceitar que milhões e milhões de 
famílias sertanejas sigam levando uma existência tão 
precária, tão vulnerável aos caprichos do clima, tão 
distante da verdadeira cidadania, uma situação quase 
de total marginalização em face de todo o País.

É indigno, Sr. Presidente, e, portanto, deve causar 
sincera indignação em todos nós, que gerações sem 
fim de homens, mulheres, crianças e idosos, sobre-
vivam arrastando-se de emergência em emergência.

E não adianta responsabilizar apenas o clima, nem 
colocar a culpa em São Pedro, pois seca, como fenôme-
no da natureza, sempre existirá no Nordeste brasileiro.

É preciso, e temos que fazer, que construamos solu-solu-
ções estruturais permanentes, que permitam a convivência 
com o Semiárido, a exemplo da tão esperada conclusão 
das obras de transposição das águas do Rio São Fran-
cisco, apenas para lembrar a obra mais emblemática.

Afinal, Sr. Presidente, a vitoriosa experiência de 
países como Israel, que enfrentam uma aridez e uma 
secura ainda piores que as do nosso Nordeste brasileiro 
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e da nossa Caatinga, mostra que ninguém está neces-
sariamente fadado a morrer de fome e de sede porque 
chove pouco ou quase nada durante muito tempo.

Sr. Presidente, antes que tudo, Estado, Governo 
e sociedade precisam mudar a forma de encarar a 
questão nordestina, para que possamos dar a ela uma 
solução permanente e, sobretudo, decente.

Meus Srs. Senadores, minhas Srªs Senadoras, 
no presente momento, uma parte muito significativa 
dessa merecida solução para o problema das graves 
desigualdades, passa, sem dúvida, pelos novos crité-
rios de distribuição dos royalties de petróleo, adotados 
pelo projeto de lei que nós, Senadores, aprovamos, 
negociamos intensamente aqui nesta Casa e que a 
Câmara dos Deputados aprovou há poucos dias. 

Ao sancioná-lo, tenho plena certeza de que a 
Presidente Dilma Rousseff garantirá para si um lugar 
único na longa e dura história de luta pela emancipa-
ção econômica e social do povo nordestino.

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

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Eunício Oliveira. 
Também acho, Senador, que a questão dos royalties é 
importante. Minha convicção é a de que a Presidente 
Dilma fará justiça a todos os Estados brasileiros. 

Com a palavra, como orador inscrito, o Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, eu quero hoje fazer uma 
homenagem à Polícia Militar do meu Estado, que fez 
aniversário no dia 21 de novembro passado, e quero 
aqui fazer um breve histórico.

Na verdade, a Polícia Militar do antigo Território 
Federal de Roraima teve sua origem na extinta Guarda 
Territorial, que foi criada pelo Decreto Territorial n° 2, de 
21 de novembro de 1944, publicado no órgão oficial do 
mesmo mês e ano, de acordo com o Item V do artigo 4º 
do Decreto Lei n° 5.839, de 21 de setembro de 1983.

Na verdade, foram várias fases. O Território foi 
criado em 43, implantado em 44, porque antes era parte 
do Amazonas. Criou-se então a chamada Guarda Terri-
torial; depois, mais na frente, já em 83, foi criada a Po-
lícia Militar do Território, e não se fixava o efetivo dessa 
guarda territorial, que tinha caráter civil, destinando-se 
à manutenção da ordem interna do Território, reparação, 
conservação, construção de edifícios públicos.

Vejam que as atribuições eram completamente 
diferentes das atuais atribuições da Polícia Militar. 

Na década de 70, o então Território experimentou 
grande desenvolvimento, aumentando os índices migra-
tório e econômico e, via de consequência, o da crimina-

lidade, causando preocupação às autoridades federais 
a ponto de adotarem medidas no campo da segurança 
pública para prover a então Unidade da Federação, 
chamada Território, de uma nova organização policial.

Assim, pela Lei nº 6.270, de 26 de novembro de 
1975, ainda éramos Território, foi criada a Policia Militar 
do Território Federal de Roraima, instituição baseada 
nos pilares da hierarquia, da disciplina militar, cuja mis- da disciplina militar, cuja mis-
são atual, por força de dispositivo constitucional federal, 
é a preservação da ordem pública, através do exercí-
cio da atividade de policiamento ostensivo. O mesmo 
diploma legal extinguiu também a guarda territorial.

Sr. Presidente, o certo é que, com a transformação 
do Território em Estado, a Polícia Militar, portanto, pas-
sou a ter um quadro de praças e oficiais da ex-Polícia 
Militar do Território Federal – portanto, funcionários 
federais – e, depois, foi criada a Polícia Militar do Esta-
do. Então, temos, lá, policiais que são do ex-Território, 
portanto, funcionários federais, que estão à disposição 
do Estado. Esse é um quadro em extinção e, justamen-
te por ser um quadro em extinção, os remanescentes 
desse quadro que ainda estão lá sofrem uma injustiça 
muito grande, porque, antes, eram equiparados os seus 
vencimentos aos do Distrito Federal, porque o Território 
Federal tinha uma equivalência nisso aí.

Quero, aqui, inclusive, fazer um registro, na pessoa 
do Comandante da corporação da Polícia Militar, com 
quem tive a oportunidade de falar ao telefone, cumpri-
mentando todos os oficiais, todos os praças e seus fa-
miliares, pelos 37 anos de uma festa, que foi até adiada, 
porque a agenda que deveria ser cumprida foi alterada.

É importante, também, frisar – e nós estamos vi-
vendo no Brasil, vendo a violência que acontece em São 
Paulo e em tantos outros lugares –, é hora de pensar re-
almente num plano nacional que dê condições ao policial 
militar de, de fato, exercer sua profissão com tranquilidade.

Pode-se pensar, assim, que, lá em Roraima, 
como é um Estado de população pequena, o policial 
militar tenha pouca tarefa a fazer; pelo contrário, é um 
Estado grande, com uma população rarefeita, onde 
existem assentamentos do Incra, existem vilas dis-
tantes, existem comunidades indígenas. Mas o que é 
pior, Senador Moka, é exatamente o pouco caso que 
é dispensado, a pouca atenção que é dispensada à 
Polícia Militar do meu Estado.

Na matéria publicada no jornal Folha de Boa Vista, 
a Associação dos Policiais Militares diz que os problemas 
da PM também estão aniversariando, as viaturas estão 
sucateadas, falta até gasolina para que as viaturas pos-
sam fazer as rondas, e os membros da Polícia Militar não 
se sentem, portanto, prestigiados como deveriam ser.

Eu quero, portanto, ao parabenizar a briosa Polícia 
Militar do meu Estado, dizer que lamento muito que esse 
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momento esteja sendo atravessado pela Polícia do meu 
Estado, porque a segurança, a saúde e a educação são 
os pilares básicos para que o cidadão possa viver em 
sociedade de maneira tranquila, e às vezes, sem segu-
rança, você não pode sequer trabalhar, não pode estudar, 
não pode sequer ir a um posto de atendimento médico.

Então, é muito importante que a segurança seja 
levada muito a sério pelos governantes, e não é bem 
o que está acontecendo no meu Estado. Por isso, os 
meus parabéns são até duplicados, porque vejo que 
exercem a sua missão com um esforço redobrado 
diante das precariedades que atravessam.

E, aproveitando aqui a parte final do meu pronuncia-
mento – deixando, portanto, registrado aqui o meu para-
béns à Polícia Militar do meu Estado, pedindo a V. Exª já 
que autorize a transcrição dessas matérias a que me referi 
–, eu quero aqui me referir a um outro ponto muito sério.

Recebi da Secretaria Especial de Comunicação 
do Senado o seguinte ofício:

No próximo dia 3 de dezembro, o Senado Fede-
ral realiza pregão eletrônico para aquisição de 
sistemas de transmissão de televisão para dez 
capitais brasileiras, inclusive Boa Vista [capital 
do meu Estado]. No entanto, até o momento, 
a Assembleia Legislativa não disponibilizou o 
local para a instalação dos equipamentos do 
Senado, que deverá transmitir a TV Senado, 
TV Assembleia, TV Câmara dos Deputados e 
Rádio Senado na capital. 
Temos informações de que a Assembleia ne-
gocia com a Embratel o aluguel do espaço, in-
clusive já vistoriado pelos técnicos do Senado. 
No entanto, até o momento, o contrato não foi 
assinado. Preocupa-nos tal situação porque, 
uma vez adquirido, o equipamento precisa ser 
entregue e instalado no prazo máximo de 90 
dias. Além disso, esse local, escolhido pela 
Assembleia, necessita de adequação, que in-
clui obra civil na sala que será destinada aos 
equipamentos, reforma na torre de transmis-
são para colocação das antenas da TV e de 
rádio do Senado, preparação adequada da 
alimentação de energia elétrica, instalação 
de ar-condicionado para climatização. A As-
sembleia precisa, ainda, adquirir aparelho de 
no-break para manter as emissoras no ar na 
eventualidade de uma queda de energia.
Assim, mais uma vez, solicito o empenho de V. 
Exª junto à Assembleia Legislativa de Roraima 
para que essas pendências sejam resolvidas 
o quanto antes.

E assina o Diretor Fernando César Mesquita.

Sr. Presidente, causa-me realmente estranhe-
za – como roraimense, como pessoa que nasceu em 
Roraima, que se preocupa com a nossa gente – ver 
como a Assembleia, ganhando um presente pratica-
mente, negligencia algo que a população precisa ter, 
que é informação do que fazem os seus representantes 
aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, além de 
outras informações que a TV Senado propicia. Parece 
até que o monopólio da comunicação no meu Estado, 
que está na mão dos atuais governantes, faz com que 
a Assembleia não tenha interesse de ter, por exemplo, 
um canal independente como é a TV Senado, onde 
quem é contra ou a favor fala aqui livremente.

E eu quero aqui reiterar, de público, ao Presiden-
te da Assembleia Legislativa do meu Estado para que 
tome as providências. Eu vou mandar outro ofício. Já 
mandei um anteriormente, mas parece que, como foi 
feito de maneira formal, foi guardado na gaveta. Eu 
quero aqui cobrar, portanto, publicamente, pedindo 
às pessoas do meu Estado que cobrem do Presiden-
te da Assembleia providências, porque não é possível 
dispormos de equipamentos, de todo um trabalho de 
uma rede nacional, como são a Rádio Senado e a TV 
Senado, e a Assembleia do meu Estado não tomar 
providências elementares, como assinar um convênio 
com a Embratel e fazer adequações no prédio.

Portanto, ao tempo em que parabenizo a Polícia 
Militar pelo brilhante serviço que faz, apesar das suas 
dificuldades, quero aqui lamentar que a Assembleia 
Legislativa Estadual, por meio de seu Presidente, não 
tome as providências necessárias para que o povo de 
Roraima, tanto da capital quanto do interior, possa ter 
acesso ao sinal digital aberto em todo o meu Estado.

Então, vou deixar também aqui pedido de transcri-
ção desse ofício, porque vou fazer formalmente. E estou 
aqui fazendo abertamente para que, amanhã, não se 
diga que não foi cobrada da Assembleia uma providência.

Termino, portanto, Sr. Presidente, reiterando o 
pedido de transcrição dessas matérias. Deixando cla-
ro aqui os meus parabéns à Policia Militar de Rorai-
ma pelo trabalho que faz com sacrifício e, ao mesmo 
tempo, a minha preocupação, o meu lamento, até a 
minha decepção com o Presidente da Assembleia 
por não tomar providências rápidas para colocar para 
funcionar a nossa TV Senado, a nossa Rádio Senado, 
e poder, inclusive, transmitir a TV Câmara e a própria 
TV Assembleia. Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e 
§2º, do Regimento Interno.)
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Policia Militar

A Policia Militar do antigo Território Federal de Ro-
raima, teve sua origem na extinta Guarda Territorial. Foi 
criada pelo Decreto Territorial n° 02 de 21 de novembro 
de 1944, publicado no órgão Oficial do mesmo mês e 
ano de acordo com o item V do artigo 4° do Decreto – 
Lei n0 5839 de 21 de setembro de 1983.

A Guarda Territorial do Rio Branco, conforme o De-
creto de sua criação, não fixava efetivo e tinha caráter 
Civil destinando-se à manutenção da ordem interna do 
Território, reparação, conservação, construção de edifícios 
públicos, construção de estradas e caminhos, serviços 
de transporte povoamento, colonização e incremento da 
produção do Território e Transmissões; Era ainda subor-
dinada diretamente à Divisão de Segurança e Guarda.

A Guarda Territorial – GT, subordinava-se, então, 
a Divisão de Segurança e Guarda, com as missões de 
vigilância terrestres e fluviais, policiamento em geral e 
manutenção da ordem Pública.

Na década de 70, o Território experimentou grande 
desenvolvimento, aumentando os índices migratório e 
econômico e via de conseqüência, o da criminalida-
de, causando preocupação às autoridades federais a 
ponto de adotarem medidas no campo da Segurança 
pública para prover a unidade federativa de uma nova 
organização policial. Assim, pela Lei 6.270, de 26 de 
novembro de 1975, foi criada a Policia Militar do Terri-
tório Federal de Roraima, instituição baseada nos pi-
lares da hierarquia e da disciplina militar, cuja missão 
atual, por força de dispositivo constitucional federal é a 
preservação da ordem pública, através do exercício da 
atividade de policiamento ostensivo. O mesmo diploma 
legal extinguiu também a Guarda Territorial.

Em 11 de janeiro de 1977, a Lei de criação da PMRR 
foi regulamentada pelo decreto Lei n° 79.108, sendo, então 
efetivamente implantada a nova Polícia Militar de Roraima. 
O Artigo 144 da Constituição Federal de 1988 preconiza 
que “às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública” e para cumprir com esta 
missão a Corporação necessita de uma organização 
eficiente para disponibilizar todos os meios necessários 
a este fim. A corporação atualmente é comandada pelo 
CEL. QOPM Uzi Brizola, e para a Preservação diuturna 
da ordem publica, incolumidade das pessoas e do pa-
trimônio, atua não só na capital, mas também em todos 
os municípios, vilas e lugarejos do Estado de Roraima.

PM de Roraima completa 37 anos com festa adiada

Solenidade de aniversário da PM será na sexta-
-feira, com formatura na frente do Comando-Geral, na 
avenida Enne Garcez 

Amilcar Júnior
A Polícia Militar de Roraima completou ontem 37 

anos. A instituição se originou da Guarda Territorial do 

Rio Branco, criada em novembro 1944. Com a eman-
cipação política do Estado, a PM foi instituída pela lei 
6.270, em novembro de 1975. Hoje, ela conta com 
1.433 policiais na ativa, concursados e do ex-Território, 
distribuídos na Capital e em 26 localidades do interior.

O capitão Ilmar Soares Costa disse ontem, em 
seu gabinete no Comando Geral, que a PM de Roraima 
conta hoje com três companhias no interior, em Pa-
caraima, Caracaraí e Rorainópolis, coordenadas pelo 
Comando de Policiamento do Interior (CPI).

Em Boa Vista, o Comando de Policiamento da 
Capital (CPC) coordena dois batalhões. O 1º conta 
com três companhias, sendo duas para o policiamento 
ostensivo e outra para o policiamento de guarda. O 2º 
Batalhão tem duas companhias que fazem o policia-
mento ostensivo.

“Ainda temos o Batalhão de Operações Espe-
ciais, o Bope, que é uma unidade especializada que 
dá apoio em ocorrências mais críticas. Também temos 
a Polícia Ambiental e o Esquadrão de Cavalaria. Pro-
porcionalmente, o nosso efetivo é maior do que o de 
São Paulo, per capta”.

Outras conquistas da PM, segundo o capitão, 
diz respeito à criação do novo Estatuto da PM e do 
Colégio Militar. “Já temos 125 alunos estudando na 
nossa instituição. E o mais importante é que, além 
dessas conquistas, a sociedade roraimense nos vê 
com bons olhos. Não temos problemas com corrupção. 
A expectativa também é grande com a chegada dos 
novos 300 policiais. Tudo isso é motivo para comemo-
rarmos”, avaliou.

A festa de formatura dos 37 anos da PM ocor-
reria ontem, mas como o governador Anchieta Júnior 
(PSDB) cumpria outra agenda, a solenidade foi trans-
ferida para a sexta-feira, 30, com formatura na frente 
do Comando-Geral, na avenida Enne Garcez, no bair-
ro Novo Planalto. Haverá a entrega da medalha Forte 
São Joaquim, Amigo da PM.

PROERD – O trabalho da PM não se resume 
apenas às rondas diárias, no combate direto ao crime. 
O capitão fez questão de mencionar o Programa de 
combate às drogas, Proerd, desenvolvido pela Institui-
ção nas escolas públicas do Estado, com estudantes 
do Ensino Fundamental. Desde a sua implantação, 
conforme o capitão, já foram formados mais de 52 mil 
alunos. “E agora realizaremos o curso de multiplica-
dor de instrutor do Proerd. Os capacitadores vêm de 
Brasília”, adiantou. 

PM vai abrir 25 vagas para soldados músicos

O capitão Ilmar Soares Costa falou com exclusi-
vidade à Folha que a PM abrirá 25 vagas para soldado 
músico. O concurso ocorrerá até o primeiro trimestre 
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do próximo ano. “Estamos finalizando o processo bu-
rocrático do certame. Haverá prova objetivo e prática 
instrumental. O concurso já foi autorizado pelo gover-
nador. Vai sair no próximo ano”, confirmou.

O capitão disse que há uma grande demanda pela 
banda musical da PM, que conta com 28 integrantes 
para atender toda a rede pública de ensino e demais 
instituições. “Na sexta-feira passada, por exemplo, a 
banda fez uma tocata no Parque Anauá, em homena-
gem aos artistas da terra: Zeca Preto, Neuber Uchoa 
e Joelmir Guimarães”. (AJ)

População afirma que falta estrutura  
para policiais atuarem 

A Folha foi às ruas ontem à tarde saber o que a 
população acha do trabalho realizado pela Polícia Mi-
litar de Roraima. As entrevistas ocorreram das 14h20 
às 14h40 no Terminal de Integração João Firmino, no 
Centro:

Brendo Carvalho, 17 anos, estudante e morador 
do bairro Jardim Primavera: “A PM não está dando 
muita atenção ao povo porque não tem condições de 
trabalhar. Estão ocorrendo muitos assaltos, por isso 
estamos nos sentindo inseguros. Os policiais não têm 
nem carro para trabalhar. Falta mais investimento. 
Outra coisa: eles demoram muito para atender uma 
ocorrência”.

Raimunda Fernandes, 45 anos, moradora do 
bairro Sílvio Botelho: “Precisa de mais gente [PM] nas 
ruas. Não nos sentimos mais seguros. Já quiseram me 
roubar e tentaram tomar minha bolsa. A violência está 
grande. Mas eles trabalham direitinho. Só não fazem 
mais porque não podem, não têm condições. Falta mais 
investimento, mais carros novos, melhores salários”. 

Emiliano Ribeiro, 80 anos, morador da vila do Te-
pequém, no município do Amajari, Norte de Roraima, 
a mais de 150 quilômetros da Capital: “Apesar das di-
ficuldades, o trabalho é excelente para quem não tem 
muita condição de atuar. Eles trabalham bem, são bem 
preparados, mas falta investimento. O policial precisa 
estar na rua motivado, recebendo bem”. 

Associação diz que problemas da PM também 
estão aniversariando

A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares 
do Estado de Roraima (APBM) informou que a data de 
ontem, aniversário da PM, era para comemorar devido 
às várias conquistas, mas também para contabilizar 
os problemas.

Quésia Mendonça, coordenadora-geral da APBM, 
lamentou o sucateamento de viaturas, a falta de com-
bustível, insalubridade no ambiente de trabalho e as 
instalações obsoletas dos quartéis. “Décadas se pas-

saram e o arcaísmo estrutural vem se arrastando, in-
clusive com o aval de coronéis que querem que suas 
ordens dadas dos palácios sejam cumpridas dentro 
dos calabouços”, criticou a coordenadora.

Ela destacou que os militares deveriam ter igual-
dade de direitos e deveres funcionais, porém, para 
isso, deveria existir reconhecimento de que homens e 
mulheres são humanamente diferentes – em necessi-
dades de saúde, ergonômicas e psicológicas distintas.

“Nenhuma das unidades próprias da PM, por 
exemplo, tem banheiro feminino. Nenhuma guarda 
de quartel ou de presídio tem alojamento específico 
para policiais mulheres, pelo contrário, em algumas 
instalações da caserna faltam portas e assentos nas 
latrinas”, denunciou.

A presidente lembrou também que em 2009 foi 
montado, no Quartel do Comando de Policiamento da 
Capital (CPC), um berçário para as militares que esti-
vessem gestantes, porém, com o término das fraudas 
e de outros materiais de higiene infantis, a sala foi 
usada para o serviço burocrático.

Segundo Quésia, na Polícia Militar as práticas de 
assédio moral, transferências ex-officio sem o devido 
interesse público e outros desvios de finalidades vêm 
maculando a instituição, “tudo isso em nome da ma-
nutenção da hierarquia e da disciplina”.

Outra denúncia diz respeito a PMs destacados 
para atuarem como vigas. Outra ilegalidade seria o uso 
da indicação do Comando para escolher os policiais 
que farão parte do Batalhão Escola de Pronto Empre-
go, curso feito em outros estados.

“Aqueles que se destacam nos testes físicos são 
nomeados, obedecendo-se a ordem de classificação, 
mas em Roraima a escolha é determinada com o cetro 
do soberano comandante-geral, que tem o poder de 
tirar o indicado do ‘rabo da fila’ e garantir ao mesmo 
uma gorda diária à custa do Governo Federal”, criticou.

Contudo, a associação informou que, mesmo 
com a dificuldade que a tropa tem passado, devido à 
falta de sensibilidade da atual gestão da PM, os cida-
dãos têm reconhecido que a figura do policial tem mais 
credibilidade do que a da própria corporação. “Com 
tantos motivos para cruzar os braços, esses policiais 
se empenham em sua missão, mesmo correndo risco 
de vida”. (AJ) 

Ofício nº 2.170/2012 – SECS

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Senador,
No próximo dia 3 de dezembro, o Senado Federal 

realiza pregão eletrônico para a aquisição de sistemas 
de transmissão de televisão para dez capitais brasilei-
ras, inclusive Boa Vista. No entanto, até o momento, a 
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Assembleia Legislativa não disponibilizou o local para 
a instalação dos equipamentos do Senado, que deverá 
transmitir a TV Senado, TV Assembleia, TV Câmara 
dos Deputados e a Rádio Senado na capital.

Temos informação de que a Assembleia negocia 
com a Embratel o aluguel de espaço, inclusive já vis-
toriado pelos técnicos do Senado. No entanto, até o 
momento, o contrato não foi assinado. Preocupa-nos 
tal situação porque, uma vez adquirido, o equipamento 
precisa ser entregue e instalado no prazo máximo de 
90 dias. Além disso, esse local, escolhido pela Assem-
bleia, necessita de adequação, que inclui obra civil na 
sala que será destinada aos equipamentos, reforma 
na torre de transmissão para colocação das antenas 
de TV e de rádio do Senado, preparação adequada 
da alimentação de energia elétrica, instalação de ar 
condicionado para climatização. A Assembleia preci-
sa, ainda, adquirir aparelho de no-break para manter 
as emissoras no ar na eventualidade de uma queda 
de energia.

Assim, mais uma vez, solicito o empenho de 
Vossa Excelência junto à Assembleia Legislativa de 
Roraima para que essas pendências sejam resolvidas 
o quanto antes.

Respeitosamente, – Fernando Cesar Mesqui-
ta, Diretor.

Ao Senhor, – Senador Mozarildo Cavalcanti, 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Mozarildo Caval-
canti e concedo a palavra, pela Liderança do PCdoB, 
ao Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, desde o início da semana que 
colegas se revezam, na tribuna do Senado, destacan-
do esta calamidade que atinge o Nordeste brasileiro: 
um período de longa estiagem, com precipitações 
pluviométricas mínimas, em algumas regiões inteiras 
do Nordeste Setentrional, especialmente essa região 
do Nordeste.

Alguns brasileiros, pela mídia, muito concentrada 
nas mãos de poucas famílias no País e basicamente 
em uma região só, têm notícia e compreendem que 
uma estiagem de curto prazo é uma estiagem de 3, 4, 
5, 6 meses, na Região Sul ou na Região Sudeste, e já 
é um espanto enorme para esses senhores; contudo, 
as estiagens que atingem a Região Nordeste, nessa 
área a que nos referimos, a do Nordeste Setentrional, 
chegam a alcançar mais de 2 anos. E, quando um pe-
ríodo tão longo se materializa, Sr. Presidente, os pre-
juízos são de grande monta. Antes, corríamos em dire-
ção ao norte, desesperadamente atrás de água, para 

os rios da Bacia Amazônica, o que nos rendeu essa 
saga extraordinária de ocupar vastas regiões do Bra-
sil, a nós cearenses, nordestinos paraibanos também, 
potiguares, que também se estenderam pelo interior 
do Brasil, procurando a água. E depois em direção ao 
Sudeste, atrás dos empregos, fomos ajudar a erguer 
a economia gigantesca de São Paulo especialmente, 
mas o Sudeste inteiro recebeu a mão de obra farta e 
barata do povo nordestino para construir a sua riqueza.

Agora nos deparamos com uma obra que teve 
que enfrentar um debate sem tamanho no Congres-
so Nacional, que foi a obra da transposição, que foi 
assim chamada, mas se trata de uma interligação de 
bacias, da Bacia do São Francisco com as bacias dos 
rios intermitentes do Nordeste Setentrional. Foi uma 
saga, um debate enorme! Basta olhar agora, olhar o 
que está acontecendo na nossa região, e recebi on-
tem o prefeito de Salitre e conversamos, diretamente 
aqui do Senado Federal, com a população, através da 
Rádio Canta Galo, de Salitre, com o jornalista Ferreira 
Junior, e dialogávamos sobre a realidade.

O povo antes ia para as ruas atrás de comida, 
porque a fome se abatia sobre essas populações; 
hoje, com os programas sociais desde o período do 
governo Lula até agora no Governo Dilma, não há 
um contingente de flagelados da seca em busca de 
comida. Esse mínimo tem ali para as pessoas pode-
rem comer. As pessoas estavam nas ruas, antes de 
ontem e ontem, na cidade de Salitre, buscando uma 
lata d’água, querendo um copo d’água para tomar, 
junto com os animais, porque a insolação nos açudes 
nesse período se avoluma, é grande e crescente, e 
causa desperdício da pouca água que têm, de forma 
muito rápida e acelerada.

Portanto, Sr. Presidente, ao me associar ao de-
bate aceso da realidade nordestina, quero fazer duas 
solicitações: primeiro, o problema da emergência, ga-
rantindo os meios, de toda maneira, de qualquer forma, 
para garantirmos água para a população cearense e 
do Nordeste brasileiro.

Dou um exemplo simples: um poço abandonado 
na Serra do Araripe, furado pela Petrobras há alguns 
anos, foi acionado há 10 anos, num período também 
de estiagem mais prolongado, Sr. Presidente – a quem 
peço que me dê mais um minuto e meio para tratarmos 
desse tema. Esse poço está ali, na Serra do Araripe, 
na cidade de Araripe e pode abastecer três ou quatro 
cidades pequenas daquela região e precisa ser acio-
nado imediatamente. Não importa quanto se vai gas-
tar com energia, qual é o custo de se consertar uma 
bomba. Isso tudo tem que ser resolvido de forma rápida 
para garantir o acesso à água daquele poço importan-
te, um poço perfurado pela Petrobrás, com uma vazão 
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que pode chegar a 600 litros/hora, uma necessidade 
imediata para aquela população. Então, é preciso você 
imediatamente acionar aquele poço para garantir o 
abastecimento de 600 mil litros de água, que podem 
ser retirados daquele poço. É preciso acioná-lo ime-
diatamente, porque é uma necessidade básica. E não 
é só para Salitre: é para Campos Sales, para a cidade 
do Araripe, é para a cidade de Potengi. É aquela região 
do Estado do Ceará que está nessa faixa do Nordeste 
chamada Setentrional.

Segundo, é preciso acelerar as obras de interli-
gação de bacias. É preciso dar velocidade. É preciso 
entendimento dos órgãos públicos, do Ibama, do Mi-
nistério Público, de todas essas instituições que têm 
a responsabilidade do controle, mas que têm que 
compreender a necessidade de acelerar a realização 
dessas obras para não deixar a população chegar a 
esse ponto. O prejuízo é muito grande para a economia 
desses Estados e suas populações. É preciso compre-
ender essa realidade.

E, associado à integração de bacias, alargar o em-
preendimento das chamadas cisternas de placas, que 
é um procedimento que reúne o Governo, associações 
da sociedade civil, o movimento sindical da região, que 
pode trabalhar em uma velocidade muito maior para 
garantir o acesso à água a essas populações.

Registro – e aqui isso foi feito um pouco antes pelo 
Senador Eunício –, que é importante frisar o papel do 
Governador do Estado do Ceará, da própria Presidente 
da República. Mas é preciso também sublinhar que é 
pouco o que está sendo feito, diante da realidade que 
se apresenta aos nossos olhos.

Por isso, fica a nossa posição aqui de reforçar a 
reclamação justa do povo do meu Estado e do Nor-
deste brasileiro.

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

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Inácio Arruda. 
O Senador Rodrigo vai tentar inverter com a Senado-
ra Ana Amélia.

Senadora Ana Amélia, o Senador Rodrigo Rol-
lemberg está inscrito pela Liderança do PSB. V. Exª 
é a próxima oradora inscrita. S. Exª pretender fazer...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Go-
verno de Brasília eu atendo... 

O SR. PRESIDENTE (Waldermir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu sabia que V. Exª... Aliás, deveria 
ser o contrário.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 
microfone.) – Aqui, a Casa é assim: as mulheres é que 
têm de fazer a gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Waldermir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra pela Liderança do 
PSB ao Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, agradeço penhoradamente a compreensão e 
a gentileza sempre comum da Senadora Ana Amélia 
porque terei um compromisso em seguida, às 15 horas.

Subo a esta tribuna, Sr. Presidente, apenas para 
registrar que ontem aprovamos neste Plenário o PLV n° 
23, proveniente da Medida Provisória n° 576, de 2012, 
que criou a Empresa de Planejamento e Logística S.A. 
(EPL), em substituição à Empresa de Transporte Fer-
roviário de Alta Velocidade (Etav).

Trata-se, efetivamente, Sr. Presidente, de mais 
do que de uma substituição do nome da empresa, de 
uma nova fundação. Voltada para o planejamento e 
para a logística de transportes, a EPL tem competên-
cias que extrapolam largamente a realização do projeto 
pontual da construção do trem-bala entre as cidades 
do Rio de Janeiro e de Campinas, objetivo para o qual 
foi criada a Etav. Com escopo bem mais abrangente, a 
EPL certamente terá um papel estratégico na reorga-
nização e na integração dos modais de transportes no 
País, e não pode haver dúvidas de que esse esforço 
de planejamento do transporte no Brasil, com toda a 
complexidade que implica, é imperativo e pede, com 
efeito, uma abordagem global, que a perspectiva for-
necida pela EPL certamente poderá assegurar.

Não é de hoje, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
que sentimos a necessidade de um órgão capaz de 
pensar estratégica e globalmente a nossa logística de 
transportes. Há muito nos preocupamos com o gargalo 
da infraestrutura de transportes, que sempre ameaça 
sufocar nossa capacidade produtiva. A EPL, com uma 
mirada mais ampla e a competência para realizar es-
tudos aprofundados, dará aos futuros projetos o ama-
durecimento que muitas vezes falta nos projetos feitos 
rapidamente para atender a necessidades pontuais. 
Teremos um ganho de tempo, de agilidade e, portanto, 
de eficiência e eficácia.

Além do mais, Sr. Presidente, a EPL, com sua 
perspectiva multimodal, vai contribuir decisivamente 
para superarmos a desarticulação que existe, no Bra-
sil, entre os vários modais do sistema de transporte. 
Também aqui teremos um ganho de eficiência e de 
eficácia, evitando duplicação de esforços e priorizan-
do investimentos mais eficientes. Noto de passagem 
que isso é especialmente importante para uma região 
como a nossa, Senador Moka, a Centro-Oeste, gran-
de responsável pela revolução agrícola no País, mas 
que, por sua posição geográfica afastada dos portos, 
tem dificuldades para escoar sua produção. Uma com-
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binação eficiente dos modais hidroviário e ferroviário, 
por exemplo, seria de importância estratégica para a 
região e, tenho certeza, reforçaria de forma significa-
tiva a pujança econômica do centro do País.

Da mesma forma, o planejamento mais adequado 
de nossa malha viária, que tornasse possível, de for-
ma eficiente, o escoamento da produção em direção 
aos portos do Nordeste e do Norte, evitando o con-
gestionamento dos portos do Sul e do Sudeste, trará 
benefícios múltiplos, tornando mais atrativo, inclusive, 
o investimento na modernização dos portos já existen-
tes e na construção de novos.

Por fim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero 
aproveitar a oportunidade para saudar o Presidente da 
nova empresa, Sr. Bernardo Figueiredo, cuja compe-
tência na área de transportes é apoiada sobre vasta 
experiência, amplamente reconhecida. Bernardo Fi-
gueiredo é economista, formado pela nossa Univer-
sidade de Brasília e, desde os anos 70, atua na área 
de transportes. Começou sua carreira, aliás, na antiga 
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes 
(Geipot), ...

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – ...onde foi coordenador de avaliação econômica 
de projetos e chefe de projetos. De lá para cá, atuou 
em diversas empresas públicas e privadas, como a Si-
derbras, a Empresa Metropolitana de Transportes Ur-
banos de Belo Horizonte, a Rede Ferroviária Federal, 
a Interférrea e a Valec. Foi ainda Diretor-Executivo da 
Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários 
e Presidente da Câmara Brasileira de Transporte Ferro-
viário. Em 2008, assumiu a Direção-Geral da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, cargo que ocupou 
até 2011. Como se vê, é uma longa experiência, que 
juntou a vivência no setor privado com o conhecimento 
da perspectiva do setor público. Essa dupla vivência, 
sobretudo no caso da infraestrutura de transportes, é, 
sem dúvida nenhuma, muito valiosa.

Por isso, Senhor Presidente, quero cumprimen-
tar a Presidenta Dilma e o Congresso Nacional pela 
aprovação da Empresa de Planejamento e Logística, 
muito importante para nossa região.

Lembro que nós temos aqui, que interessam ao 
Distrito Federal, dois projetos ferroviários importantes, 
como a ligação entre Brasília e Goiânia, que está sendo 
estudada, neste momento, pela Sudeco, e também a 
transformação do trecho Brasília-Luziânia num trecho 
de passageiros, que vai descongestionar bastante o 
transporte de passageiros no entorno sul.

Portanto, fica aqui o nosso cumprimento à Presi-
denta Dilma, pela criação da empresa e também pela 
escolha do Presidente, o Sr. Bernardo Figueiredo.

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

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Rodrigo Rol-
lemberg, concedo a palavra, como oradora inscrita, à 
Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Waldemir Moka, Srªs e Srs. Senadores, 
nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, emendo a minha fala, neste momento, 
ao que acabou de falar o Sr. Senador Rodrigo Rollem-
berg, colega pelo PSB, a respeito da questão logística 
e da EPL – Empresa de Planejamento e Logística, que 
é presidida por Bernardo Figueiredo.

Tive a oportunidade de acompanhar uma exposi-
ção quando a comissão mista que debateu o tema da 
medida provisória que criou a EPL, cujo Relator foi o 
Deputado Henrique Fontana, pôde deixar muito clara 
a intenção da Presidente Dilma Rousseff no sentido de 
fazer uma atualização, uma modernização para aten-
der às necessidades, Senador Rodrigo Rollemberg, 
daquela área que V. Exª, como eu e vários Parlamen-
tares aqui, incluindo o Presidente desta sessão, Wal-
demir Moka, focamos para a produção agropecuária.

O Deputado Mendes Ribeiro Filho está prevendo 
a produção, na safra 2012/2013, de 181 milhões de 
toneladas. Eu lembro que, há 15 anos, estávamos lu-
tando para chegar a 100 milhões de toneladas. Serão 
181 milhões de toneladas, porém a logística continua 
a mesma. 

Hoje de manhã, numa audiência pública com o 
Dr. Marcelo Perrupato, que é um especialista na área 
de transportes, ele deixou muito clara, realmente, a 
necessidade e fala, como há 35 anos, de novo em 
compatibilizar os modais de transportes, que são fun-
damentais: a ferrovia, que, para a área da agricultu-
ra, para os granéis, é fundamental, conjugada com o 
aproveitamento dos nossos rios navegáveis, aliviando 
o sufoco que as nossas estradas, cada vez piores, es-
tão enfrentando hoje.

Eu, como V. Exª, também partilho da importância 
dessa iniciativa da Presidente. Lamento apenas uma 
questão em que tenho insistido muito. Ela se chama 
Empresa de Planejamento e Logística. E a expressão 
logística é fundamental, pois envolve o complexo sobre 
todos os modais de transportes, o que é fundamental 
para toda a infraestrurura não apenas do setor agrope-
cuário, mas de todo o setor produtivo brasileiro e para 
o aumento da competitividade. A expressão logística 
só está no nome da empresa, mas não está no texto 
da medida provisória agora convertida em lei, o que 
seria fundamental. Tentei convencer o nosso Relator 
Henrique Fontana, mas ele não acolheu, embora tenha 



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 64817 

justificado as razões. Porém acolheu um dado impor-
tante: essa empresa passar também a definir marcos 
regulatórios, jurídicos, às empresas que serão par-
ceiras nos processos de desenvolvimento da área de 
transportes, dos modais que nós temos. 

Assim, penso que o Senador Rodrigo Rollem-
berg foi pontual, como eu estou procurando agora en-
caminhar, já que, hoje pela manhã, na Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, por iniciativa e reque-
rimento meu e do Senador Acir Gurgacz, Presidente 
da Comissão, ouvimos a exposição do Dr. Marcelo 
Perrupato nessa audiência pública. 

Lamentavelmente, um estudo recente da Con-
federação Nacional dos Transportes – CNT apontou 
que quase dois terços das estradas pavimentadas em 
nosso País, ou seja, 62,7% delas estão em situação 
regular, ruim ou péssima. 

É claro que o Dr. Marcelo fez questão de escla-
recer que a metodologia não é adequada, digamos, à 
forma das nossas rodovias. Em um Estado acidentado 
como é Minas Gerais ou mesmo no meu Estado, o Rio 
Grande do Sul – temos ali a região da Serra –, que pos-
suem estradas com muitos problemas do ponto de vista 
do seu desenho, não se pode ter o ideal que se quer. 

Porém, temos que reconhecer que as nossas 
estradas, Senador Waldemir, continuam esburacadas, 
continuam uma tragédia e, lamentavelmente, não ha-
vendo logística, caminhões fazem o papel de armazéns, 
pois também não temos armazéns. Então, no Porto 
de Paranaguá, no Porto de Rio Grande, no Porto de 
Santos, fica uma fila de caminhões carregados a cada 
safra de soja, porque grande parte dela é exportada. 

A importância dessa situação de melhoria é gran-
de, porque nenhum dos entes federativos, nem a União 
nem os Estados nem os Municípios, fazem o seu papel.

Numa cidadezinha pequena do Rio Grande do 
Sul, a cidade de Aratiba, existe uma estrada, uma ro-
dovia estadual, portanto de competência do Governo 
do Estado. É a ERS – estrada estadual – 420, que liga 
o Município gaúcho de Aratiba, no norte do meu Es-
tado, à cidade de Itá, em Santa Catarina, no vale do 
Rio Uruguai, que é um dos principais rios que sepa-
ram os dois Estados. Para percorrer essa estrada são 
necessários apenas 30 minutos, aproximadamente 
40 quilômetros. 

O caso foi publicado hoje no jornal Zero Hora, de 
Porto Alegre, porque, cansado de esperar pelo asfal-
tamento dessa rodovia, o Prefeito Luiz Angelo Poletto, 
que é do PTB, decidiu ele próprio assumir a respon-
sabilidade de pavimentar a estrada, o que o Estado 
não estava fazendo.

A rodovia que leva à divisa do Estado com San-
ta Catarina aguarda pelo asfalto há mais de 20 anos. 

Para tentar viabilizar a obra, que nem sequer pôde 
ser iniciada, o Município precisou firmar em 2010 um 
convênio com o governo gaúcho, a prefeitura e uma 
empresa de energia. 

Ainda assim, o Prefeito desse Município teve 
que retirar da conta bancária – da conta bancária da 
prefeitura, é claro – R$5 milhões, que representavam 
a contrapartida da prefeitura para asfaltar outras es-
tradas no meio rural, para fazer esta. 

Antes de continuar o meu discurso, eu queria 
saudar os visitantes que vêm ao Senado Federal, que 
nos dão a honra desta visita, aqui nas galerias. Sejam 
bem-vindos para acompanhar o nosso trabalho. Estão 
aqui o Senador Roberto Requião, ex-Governador do 
Paraná, do PMDB, o Senador Waldemir Moka, que pre-
side esta sessão, que é do PMDB do Mato Grosso do 
Sul. E eu sou Senadora do PP do Rio Grande do Sul.

Esse é um exemplo dessa dificuldade, Senador. 
O senhor foi Governador do Paraná, que é muito bem 
servido de infraestrutura e logística desde o seu Go-
verno. É um Estado exemplar. Mas lá o Prefeito teve 
de fazer a estradinha, porque simplesmente o Governo 
do Estado não cumpriu com a sua responsabilidade. 

Hoje abordei, na conversa com o Dr. Marcelo 
Perrupato, os problemas, no caso do Rio Grande do 
Sul, da BR-285, da BR-386, da BR-470, da BR-101, 
da BR-116, da BR-392 e da BR-290, que carecem de 
investimentos. Ficou o Dr. Marcelo Perrupato de me 
entregar as informações que solicitei, porque elas não 
são da área dele.

De qualquer modo, o que ele deixou muito claro 
foi que hoje há uma nítida percepção de que há pla-
nejamento, estratégia e operação, mas não há uma 
operação tática, que é gestão. E aí é que está o perigo.

Antigamente, as estradas asfaltadas eram feitas e 
duravam 10 anos. Hoje, uma estrada asfaltada dura um 
pouco mais de 5 anos. O que significa uma estrada de 
pouca durabilidade, meu caro Zezinho? Significa que 
é dinheiro que sai do bolso do contribuinte brasileiro, 
porque uma estrada tem de ser refeita mais vezes. E 
isso é mais dinheiro que sai do seu bolso, Sr. Zezinho, 
do bolso de todos os nossos servidores da Casa, de 
todos os contribuintes brasileiros, das pessoas que 
estão aqui nos assistindo.

Então é nessa medida que eu fico feliz que o Dr. 
Marcelo Perrupato tenha reconhecido as deficiências 
que temos hoje e que isso onera o contribuinte em re-
lação à gestão no setor público, especialmente numa 
área estratégica como é a área de transportes.

Por isso faço questão não só de agradecer, mas 
de desejar que o Ministério dos Transportes, agora com 
a, digamos, complementaridade dessa empresa que 
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vai fazer o planejamento da área de logística, a EPL, 
comandada pelo Sr. Bernardo Figueiredo...

Eu queria dizer que nós imaginamos que é pos-
sível tirar, melhor dizendo, colocar o Brasil nos trilhos, 
nos trilhos da eficiência dessa modalidade da ferrovia, 
também do transporte aquaviário, e melhorar substan-
cialmente o transporte rodoviário de cargas.

Nós precisamos urgentemente dessa iniciativa 
para tornar mais competitiva a economia brasileira.

E, for falar na economia brasileira, eu queria cum-
primentar – e tenho certeza de que o Senador Roberto 
Requião, que é o Presidente da Comissão Parlamentar 
do Mercosul, da seção brasileira, também o faria – a 
Presidente Dilma Rousseff pelo seu gesto na Argentina.

Pela primeira vez tivemos um déficit comercial. 
Não é bom que o superávit brasileiro com a Argentina 
seja tão violento quanto era. Equilíbrio nas relações 
comerciais é importante e relevante. O problema é 
que o resultado da balança comercial bilateral mos-
trou claramente o efeito das medidas protecionistas 
que o Governo Cristina Kirchner vem adotando, em 
prejuízo da exportação do meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, que é o mais afetado por essas medidas pro-
tecionistas, seja na área de serviços com transporte 
internacional de cargas, seja na área de calçados, no 
setor moveleiro, no setor de máquinas agrícolas ou no 
setor de autopeças.

A Presidente Dilma foi muito clara: o protecio-
nismo não pode afetar as relações diplomáticas nem 
comerciais entre os dois países. Penso que o Merco-
sul sairá mais fortalecido à medida que houver uma 
solidariedade interna dos países, mas não uma solida-
riedade que acabe afetando os interesses nacionais, 
como vem acontecendo até agora com as medidas 
protecionistas exacerbadas tomadas pelo governo ar-
gentino. Tem direito a D. Cristina Kirschner de adotar 
medidas para proteger a sua indústria, mas não pode 
fazê-lo à custa do sacrifício da indústria brasileira, que 
é um parceiro muito importante para a composição do 
Mercosul. São os maiores sócios do Mercosul, e penso 
que essa é uma medida...

Por isso, saúdo a manifestação da Presidente 
Dilma Rousseff, pela forma elegante, não de confron-
tação, mas realista e pragmática de ter dito claramente 
que protecionismo não combina com integração.

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

PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Ana Amélia.
Senadora, os visitantes que há pouco estiveram 

aqui são alunos da UnB, de vários cursos. Esses alu-
nos estão adentrando à universidade este ano.

Quero cumprimentar também os oficiais da Polí-
cia Militar e dos Bombeiros de vários Estados que nos 
visitam aqui. Sejam bem-vindos!

Concedo a palavra ao ex-Governador do Paraná, 
Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Se a palavra me foi concedida, não me resta outra 
opção a não ser usá-la.

Eu gostaria, nesta oportunidade, de conversar 
com o Senador Wellington, que está no plenário, com 
V. Exa, que preside a nossa reunião, e com a Sena-
dora do Rio Grande, Ana Amélia, sobre essa questão 
dos royalties: a sua distribuição para todos os Estados 
brasileiros, a sua concentração nos Estados, eu não 
diria produtores, mas nos Estados que ficam perto das 
regiões produtoras, porque, cá entre nós, a jurisdição 
de um Município e de um Estado começa e termina no 
quebra-mar. Dali para frente é mar territorial brasileiro.

E fala-se muito no impacto que a produção causa 
nos Municípios limítrofes e nos Estados. Ora, o impacto, 
sem a menor sombra de dúvida, é positivo. A indústria 
petroleira paga impostos e paga os mais altos salários 
disponíveis no País. 

Então, como Presidente da Comissão de Educa-
ção, Senador Moka, eu assumo uma posição de que 
seria muito importante que nós distribuíssemos esses 
royalties por todo o País, mas que não dispersássemos 
o seu uso. Eles não podem se transformar em fontes 
luminosas, em pequenas obras municipais. 

Nós temos a oportunidade de destinar 100% dos 
royalties para a educação. Mas, quando destinamos 
100% dos royalties para a educação, não estamos 
destinando a todos os Municípios e a todos os Esta-
dos brasileiros, só que esse recurso vai carimbado.

Eu acho que há um consenso, Senadora Ana 
Amélia, no Congresso Nacional, de que esta bandeira 
de 10% do Produto Interno Bruto serem destinados à 
educação é importante, é um consenso. Não encon-
trei um Parlamentar ainda que dissesse o contrário. 
Mas, se nós vamos destinar 10% do Produto Interno 
Bruto, é preciso que se saiba que o Produto Interno 
Bruto, principalmente num país exportador que exporta 
commodities com a Lei Kandir, não tem rigorosamente 
nada a ver com a arrecadação tributária. 

Então, se falamos em 10% para a educação e 
não apontamos uma fonte, nós estamos submetendo 
esta proposta ao absurdo. E tudo o que é absurdo não 
é cumprido. Eu lembro a vocês a disposição consti-
tucional que estabelecia o máximo de 12% ao ano 
de juros praticados no Brasil. Nunca foi cumprida. O 
cheque especial chegou a pagar 450% ao ano, 200 e 
tantos por cento ao ano e, mesmo hoje, os juros dos 
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bancos continuam muito altos. Então, não adianta pro-
por uma medida que não esteja calçada na realidade 
e que não seja factível. 

Nós podemos, sim, vincular os royalties do pe-
tróleo a uma proposta de educação. 

Ela seria distribuída por todo o Brasil. Dez por 
cento do PIB é uma bandeira, 10% do PIB significa 
um acréscimo de R$225 bilhões mais ou menos no 
orçamento da educação. Os Municípios e os Estados 
teriam compensação para atingir essa marca, que sig-
nifica dobrar os investimentos na educação brasileiros, 
de cada município, de cada Estado. O município que 
investe hoje 25% teria que investir 50%. É evidente que 
se não houver uma fonte externa, isso será absoluta 
e rigorosamente impossível. 

Então, a ideia dessa destinação me agrada. Mas 
eu me pergunto por que esse entusiasmo súbito do 
Governo com essa destinação, quando todos sabe-
mos que há um consenso de 10% do PIB, ou seja, 
de dobrar os investimentos em educação no País. É 
muito simples! Porque se metas forem estabelecidos 
e os royalties forem distribuídos sem essa vinculação, 
o Governo nos diz que terá então que mexer no orça-
mento da educação e da saúde. Não! 

O Governo, se não tiver a fonte para dobrar a re-
ceita, deverá mexer no modelo econômico; o Governo 
deverá mexer no superávit primário, acabar com esse 
pagamento absurdo de juros, essa proteção que os 
bancos têm no País e esse relativo comando, embora 
a Presidente Dilma tenha resistido, que ainda continua 
sobre a nossa política econômica. 

Então, de minha parte, eu acredito que nós de-
vemos estabelecer vinculações orçamentárias ao tem-
po em que vinculamos a destinação progressiva dos 
royalties para a educação. 

Vejo também nessa mobilização dos Estados di-
tos produtores – são limítrofes da zona de produção –, 
o interesse e o financiamento das petroleiras. Sempre 
que se inicia uma extração de petróleo num país os 
impostos são baixos. Quando os lucros das petrolei-
ras se avolumam, a tendência num país é aumentar o 
royalty e aumentar a tributação. 

O Brasil, na época do Fernando Henrique, teve 
a menor tributação do planeta Terra; o Lula subiu a tri-
butação. Mas, se essa arrecadação de royalties ficar 
concentrada no Rio de Janeiro, em alguns de seus 
Municípios, e no Espírito Santo, fica muito difícil falar 
em aumento de royalties e aumento de impostos por-
que estará sobrando dinheiro para essas unidades da 
Federação. 

Se os royalties são distribuídos muda a perspec-
tiva e a pressão social para o aumento da tributação 
e dos royalties se efetivará de forma concreta. Então, 

veja, nós temos algumas perspectivas diferentes aí e, 
a meu ver, é inteligente, é necessária a concentração 
de recursos na mão de um projeto nacional que seja 
o projeto da educação, uma vez que nós já estamos 
no ranking mundial lá atrás, somos o penúltimo, quase 
o último país em qualidade de educação no mundo. 

Vamos tomar essa empreitada, esse empreendi-
mento, vamos reforçar a educação pública, mas não 
deixando que os royalties se dispersem em pequenas 
obras municipais. O Brasil, hoje, não investe mais do 
que 3% do Produto Interno Bruto em infraestrutura. A 
China investe mais do que dez. Os países que se de-
senvolvem no mundo têm investimentos dessa ordem. 
Então, a atomização dos recursos seria uma tolice, 
uma sandice. Mas, a dispersão dos recursos para ad-
ministração dos 5 mil e tantos Municípios brasileiros 
também não levaria a nada. É claro que nós temos que 
mexer na estrutura tributária. 

A arrecadação do Brasil se concentra a partir da 
Constituinte. À época da Constituinte nós votamos no 
Congresso uma estruturação que fazia com que 80% 
da arrecadação da União estivesse vinculada a IPI e 
Imposto de Renda, que constitui o Fundo de Partici-
pação de Estados e Municípios, compartilhados por 
todo o País. O modelo econômico, o advento do su-
perávit primário, os juros altos pagos pelo Brasil aos 
seus empréstimos fez com que a União, progressiva-
mente, fosse aumentando aqueles 20% de contribui-
ções financeiras que chegaram a 60%. Pela cobiça da 
União? Pelo ódio aos Estados e aos Municípios? Não. 
Simplesmente porque o modelo econômico exigia o 
superávit primário para pagar os juros dos credores 
externos, os juros cada vez mais absurdos, que conti-
nuam absurdos ainda hoje, com a resistência da nossa 
Presidenta Dilma.

Essa arrecadação não compartilhada sai de 20% 
para 60% e a arrecadação compartilhada, o Fundo 
de Participação composto pelo IPI e pelo Imposto de 
Renda cai de 80% para 40%. Ou seja, Estados e Mu-
nicípios tiveram a sua transferência de fundo nacional 
cortada pela metade, de 80 para 40. E isso tudo em 
função de um tipo de política econômica bem suce-
dida, iniciada pelo Collor, continuada pelo Fernando 
Henrique e abraçada pelo Lula, que a complementou 
com posturas firmes de compensação social, com as 
bolsas, o aumento do salário mínimo e tudo o mais, 
que chegou ao fim. Nós estamos vivendo de crédito 
interno, o endividamento das famílias é uma evidên-
cia, e estamos utilizando esse crédito para comprar 
bens importados.

O desenvolvimento industrial brasileiro estiolou. 
Eu repito o que já disse algumas vezes nesta tribuna. 
Em 1980, o Brasil produzia mais do que a Tailândia, a 
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Malásia, a Coréia do Sul e a China juntas. Um estudo 
da Abimaq nos demonstra que em 2010 não chegáva-
mos mais a 15% da produção industrial desses países. 
Sem produção industrial não temos empregos consis-
tentes, não teremos, jamais, um país soberano, e nós 
estamos nos transformando num país de economia 
“primarizada”. Nós estamos exportando commodities, 
petróleo, minério de ferro, açúcar, carne, soja, milho, 
basicamente. 

E essa situação é extremamente prejudicial para 
o Brasil, fora deste momento especial da economia em 
que a quebra dos países e o crescimento da China 
nos melhorou aquilo que o Brizola criticava com tanta 
veemência, que era o prejuízo relativo em função da 
desvalorização das commodities e da tremenda valo-
rização dos produtos industrializados.

Mas esse momento está acabando, e essa polí-
tica que seria, ou que é conhecida como a política do 
Lula, a política lulista, se esgotou. E eu não vou fazer 
critica a essa política, porque eu a apoiei sempre. Qua-
renta milhões de pessoas saíram da pobreza, o núme-
ro de brasileiros que ingressou nas universidades foi 
fantástico, mas o modelo está esgotado e nós temos, 
sim, que pressionar essa política do superávit primário.

Na verdade, o que eu quero dizer para que vo-
cês que me escutam entendam é que, ao lado do be-
nefício extraordinário que seria o direcionamento dos 
royalties do petróleo para a educação, existe um vezo 
conservador de não mexer no orçamento ou, mais 
exatamente, não mexer nas reservas do superávit 
primário para pagar impostos, e manter esse modelo 
econômico que privilegiou, sim, massas populares, 
mas, fundamentalmente, fez com que os banqueiros 
brasileiros e os bancos que aqui atuam batessem re-
cordes do livro Guinness, de uma forma continuada, 
repetida, que ainda não se encerrou.

A nossa Presidenta Dilma está no caminho cer-
to. Mas, para mim, embora o caminho seja o certo, se 
andarmos muito devagar, chegaremos atrasados ao 
destino.

Vejo, na política econômica do Governo, marcas 
corretas, enfrentamentos necessários,...

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

–...mas sem a devida radicalidade e coragem.
Elogio a Presidenta pelo seu pronunciamento na 

Argentina e me associo aos elogios feitos pela nossa 
Senadora, do Rio Grande do Sul, Ana Amélia. Mas 
precisamos de mais energia, de transformar, definiti-
vamente, o Mercosul num suporte regional para en-
frentarmos os grandes mercados.

Senador Suplicy, todos os países do mundo es-
tão jogando no modelo austero da Srª Merkel, da 

Alemanha: austeridade interna, redução de recursos 
para a saúde, educação e previdência e um esforço 
de exportação das suas mercadorias. Nenhum deles 
quer importar produtos industrializados de país algum, 
muito menos do Brasil e do Mercosul.

Se nós não nos socorrermos na possibilidade 
desse mercado que se amplia, com a entrada da Ve-
nezuela e com a inteligência e decisão da Presidente, 
na sua organização e consolidação, estaremos colo-
cados, definitivamente, na situação do mercado de 
mão-de-obra barata e de commodities. Exatamente o 
que queria a Companhia das Índias, em relação aos 
Estados Unidos, quando este reagiu na independência 
com a nova política norte-americana, com o Tratado 
das Manufaturas, com o investimento e inovação, com 
a industrialização do País.

Não esquecendo, Senador Suplicy, que tudo isso 
surge inspirado no Tratado de Methuen, que é o trata-
do feito pela Inglaterra com Portugal, em que Portugal 
tinha uma liberdade absoluta, sem tributação, para 
vender o seu vinho do Porto para a Inglaterra, que era 
muito pouco, e que a Inglaterra não comprava tanto, 
mas que abriu as suas fronteiras para a compra de 
produtos industrializados da Inglaterra.

A Companhia das Índias, à época, essa Compa-
nhia das Índias, vendendo produtos industrializados, 
drenou inclusive o ouro que Portugal tirava do Brasil, 
na época do seu domínio, da sua soberania, sobre o 
nosso território e que impediu, definitivamente, o de-
senvolvimento de Portugal, o que persiste até hoje. 

Então, Senador Suplicy, nós temos que pensar, 
sim, na vinculação do royalty, nesse indicativo, nessa 
meta de 10% do PIB, mas nós não podemos pensar 
que vamos resolver o problema da educação só com 
isso. Nós temos que mexer, sim, no modelo econômico, 
de uma vez por todas, se não vamos nos transformar 
eternamente numa grande fazenda produtora de com-
modities e num País fornecedor de mão de obra barata.

Com a palavra, para um aparte, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A sua 

voz, Senador Roberto Requião, é de grande relevância, 
sobretudo quando V. Exª fala para o Presidente Lula e 
para a Presidenta Dilma Rousseff, porque V. Exª, muitas 
vezes, aqui, teceu críticas. Mas, como aqui fala para 
um amigo, para uma amiga, apontando caminhos que 
podem ser melhores para o Brasil. Quero cumprimen-
tá-lo e ao Ministro Aloizio Mercadante pela audiência 
hoje realizada, em que o Ministro Aloizio Mercadante, 
perante a Comissão de Educação e Comissão de As-
suntos Econômicos, nos trouxe uma exposição muito 
interessante sobre os avanços que vêm sendo obti-
dos na área de educação e com os passos que estão 
sendo dados. Mas, conforme V. Exª salienta, ainda vai 
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ser necessário mais, e, para isso, é importante aqui 
este consenso, o qual V. Exª menciona, e, quem sabe, 
possamos de fato colocar os recursos do pré-sal nesta 
prioridade, para ampliarmos consideravelmente o or-
çamento na área da educação, quem sabe, de R$90 
bilhões para quase R$200 bilhões, conforme mencio-
nado pelo Ministro Aloizio Mercadante.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– E isto não significa, Senador, tirar um tostão dos Es-
tados e Municípios. Significa, simplesmente, destinar os 
recursos do pré-sal para investimentos em educação. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cer-
to. V. Exª, que sabe muito bem do objetivo que tenho 
em mente, sempre, de também destinar uma parcela 
da riqueza gerada no Brasil para se prover uma renda 
básica para os 194 milhões – um dia vamos alcançar 
este objetivo –, pode contar comigo com respeito a 
este objetivo. Nós iremos um dia ter o fundo necessá-
rio para este outro objetivo, que avalio seja tão impor-
tante para o Brasil, no sentido de promovermos real 
desenvolvimento econômico, dignidade e liberdade 
real para todos. Cumprimentos a V. Exª pela manei-
ra com que aqui coloca suas observações à querida 
Presidenta Dilma.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Eu tento ver, Senador Suplicy, sempre o que está 
por traz de cada proposta. E eu, com a tolerância do 
nosso Presidente, gostaria de comentar também as 
críticas que estão fazendo à nova política energética 
do Governo Federal.

Eu vejo, nos jornais, notícias de que o setor elétri-
co perdeu R$55 bilhões na valorização de suas ações. 
Mas que falácia! Eles estavam contabilizando a pro-
priedade eterna das concessões federais. Concessão 
tem começo, meio e fim. Quando um setor concedido, 
como o setor de energia elétrica, chega ao fim, quan-
do a concessão termina, ela reverte para a União, 
para o Estado e para o Município. Mas eles estavam 
contabilizando como propriedade eterna, que poderia 
com uma pressão e uma “cachoeirice” no Congresso 
Nacional ser prorrogada, com vantagens absurdas. E 
estavam querendo a continuidade da remuneração do 
investimento já amortizado.

Mas eu, no entanto, discutindo essa questão com 
a minha assessoria econômica, proporia uma coisa 
um pouco diferente das complicadas prorrogações de 
concessão da Presidenta Dilma Rousseff.

O pessoal da assessoria do Ministério faz um cál-
culo e se propõe a reduzir em 16% o valor da energia 
elétrica de hoje. Eu faria diferente. Acabou a conces-
são, as empresas são públicas, e essa concessão, 
Senador Moka, se estiola em cerca de 22% da produ-
ção hidrelétrica nacional num período curto de tempo. 

Acabou a concessão, a Presidente cria um grupo de 
gestão dessas empresas, cinco pessoas, não mais, 
e contrata as próprias empresas que estão gerindo 
essas usinas amortizadas de concessão encerrada 
para operá-las. Eu fui Governador do Paraná, e, se a 
memória não me falha, posso dizer a vocês que a tal 
energia velha, a energia gerada por uma usina já amor-
tizada, na saída da usina, tem um custo entre R4,00 
e R$7,00. A distribuição tem um custo entre R$4,00 e 
R$5,00; e a transmissão, a mesma coisa. Então, pode-
ríamos oferecer não um desconto de 16% na média, 
mas teríamos uma energia que poderia ser oferecida, 
por exemplo, para uma indústria em que se dispensa 
a distribuição, temos só a transmissão, por R$15,00, 
que é o preço internacional. 

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Estaríamos alavancando a produção agroindustrial, 
a produção de tecnologia de ponta, setores de inten-
sa utilização de mão de obra, estabelecendo a com-
petitividade e dando um impulso extraordinário para a 
nossa economia. 

E poderíamos, sim, reduzir também, sensivelmen-
te, a energia doméstica do País inteiro, num percentual 
razoável, mas a utilização dessa energia extremamente 
barata na mão do Estado seria uma alavanca impor-
tantíssima para o crescimento do Brasil nesse projeto 
do Mercosul e um arranque definitivo para a nossa 
energia. Mas, embora, Senador Suplicy, como V. Exª 
mesmo observou, a gente faça aqui, da tribuna, críti-
cas acompanhadas de sugestões, o nosso Governo 
Federal faz para todos nós, não para mim, no Senado 
da República, ouvidos moucos. 

Meia dúzia de tecnocratas, alguns informados, a 
maioria absolutamente desinformada, néscios, amado-
res da Administração Pública, desprezam, por exemplo, 
no Senado, 10 ou 20 Governadores, com experiência 
de anos de governo, com seus erros, com seus acertos, 
e a coisa continua dessa forma extraordinariamente 
lenta. E estamos decididamente num plano inclinado, 
apesar do esforço da nossa Presidenta. 

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Obrigado, Presidente Moka, pela tolerância com o 
tempo, mas, afinal de contas, nesta quinta-feira, esta-
mos sem matéria para votar e com o Senado da Re-
pública relativamente esvaziado, não em qualidade, 
porque estão aqui a Senadora Ana Amélia, o Senador 
Eduardo Suplicy, o Senador Wellington Dias e V. Exª. 

Obrigado pela tolerância. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência agradece e cumprimen-
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ta V. Exª pelo raciocínio sempre muito lúcido, críticas 
importantes. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
Senador Eduardo Suplicy, apenas para que eu 

não me esqueça.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência designa, como membro 
titular, o Deputado Oziel Oliveira, em substituição ao 
Deputado André Figueiredo, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 587, de 2012, conforme o Ofício nº 488, de 2012, 
da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados. 

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista, 
para ser juntado ao processado da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa o Deputado Zé 
Silva, como membro suplente, em substituição ao De-
putado Ângelo Agnolin, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
587, de 2012, conforme o Ofício nº 488, de 2012, da 
Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 488/2012 – LidPDT

Brasília, 27 de novembro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002 

do Congresso Nacional, indico em substituição ao meu 
nome, o Deputado Oziel Oliveira PDT–BA, na condi-
ção de membro titular da Comissão Mista destinada 
a apreciar a Medida Provisória nº 587/2012. Aproveito 
para comunicar a substituição do nome do Deputado 
Ângelo Agnolin PDT–TO, pelo agora indicado, Depu-
tado Zé Silva PDT–MG, na condição de suplente na 
mesma Comissão Mista. Atenciosamente, – Deputado 
Andre Figueiredo, líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, saúdo os 
estudantes que estão presentes na nossa galeria do 
Senado hoje.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador, pelo menos os que estive-
ram aqui antes deles são alunos da UnB. Ah, são de 
Votuporanga.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Ah, são de Votuporanga?

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – São de Votuporanga, São Paulo. É que 
antes de vocês estiveram aqui os acadêmicos da UnB, 
que, aliás, entraram este ano. 

Quero saudar os jovens de Votuporanga.
Sejam bem-vindos! (Palmas.)
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 

aqueles de Brasília. (Palmas.)
Sr. Presidente, quero hoje saudar o pronuncia-

mento, o anúncio do avanço que está ocorrendo no 
Projeto Brasil Sem Miséria, no Programa Bolsa Famí-
lia, no Brasil Carinhoso, anunciados hoje pela Ministra 
Tereza Campello e pela Presidenta Dilma Rousseff.

Mas, antes, eu gostaria aqui de apresentar o 
requerimento, já apreciado e aprovado hoje por con-
senso na Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, inclusive tendo a Senadora Ana Amélia 
salientado o assunto hoje também na Comissão de 
Direitos Humanos. Gostaria aqui de apresentar um 
requerimento, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, do Regimento Interno, inserção em ata de Voto 
de Pesar pelo falecimento ocorrido nesta madrugada, 
29 de novembro, do jornalista, apresentador, mediador 
do Programa Canal Livre e comentarista do Jornal da 
Band, Joelmir Beting, aos 75 anos. Ele estava inter-
nado desde o dia 22 de outubro, no Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São Paulo. E, no domingo, dia 25 
do corrente, sofreu um Acidente Vascular Encefálico 
Hemorrágico. Bem como apresentação de condolên-
cias à esposa Lucila, aos filhos Gianfranco e Mauro 
e aos netos.

Joelmir Beting nasceu em Tambaú, interior de 
São Paulo, em 21 de dezembro de 1936. Começou a 
trabalhar como boia-fria aos 7 anos de idade, enco-
rajado pelo Padre Donizetti Tavares de Lima, no qual 
tinha um guru espiritual e profissional.

Mudou-se para a cidade de São Paulo para es-
tudar Sociologia na USP e acabou fazendo carreira no 
jornalismo, desde 1957. Iniciou na editoria de espor-
tes, trabalhando na cobertura de futebol dos jornais 
O Esporte e Diário Popular e também na Rádio Pa-
namericana, que, posteriormente, transformou-se na 
Rádio Jovem Pan. 

Hoje, eu ouvi na Rádio Bandeirantes o relato dele 
próprio, dizendo que, a certa altura, ele, que era um 
palmeirense entusiasmado, estava certo dia irradiando 
o jogo Palmeiras e Corinthians, e a partida estava equi-
libradíssima. Mas eis que um jogador do Palmeiras fez 
um gol quase olímpico. Ele ficou tão entusiasmado que 
resolveu “dar uma banana” para a torcida corintiana.

Ele mencionou que quase o lincharam. E, quando 
chegou à redação da rádio e do jornal, pediu demis-
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são. Disse: “Não, não vou mais continuar como locu-
tor ou cronista esportivo, porque me envolvi demais”. 
Algo assim!

Eis que ele mudou o seu trabalho e, em 1962, 
sociólogo formado, trocou o jornalismo esportivo pelo 
econômico, sendo convidado a lançar uma editoria 
de automóveis no caderno de classificados da Folha 
de S. Paulo.

Em 1968, Joelmir foi premiado, como ele mesmo 
afirmava, com o cargo de editor de economia do jornal. 
A partir de 1970, passou a escrever uma coluna diá-
ria, que também era publicada em mais de 50 jornais 
brasileiros, tão apreciada era a sua coluna. 

Seu propósito maior era explicar os fenômenos e 
problemas econômicos de tal forma que a sua mãe ou 
qualquer pessoa que não tivesse tido uma formação 
de economia ou mais aprofundada pudesse compre-
ender os fenômenos, sejam os que se passam com 
os preços, com o desemprego, com o emprego, com 
a economia, com a taxa de câmbio ou o que fosse.

Eu tive a felicidade de conhecer e interagir com 
Joelmir Beting quando me tornei redator de assuntos 
econômicos da Folha, de 1976 a 1980. Como todos 
o brasileiros, passei a respeitá-lo e admirá-lo por sua 
extraordinária dedicação e amor à profissão, seu com-
prometimento ético, a busca da verdade, além de suas 
qualidades como um dos principais jornalistas da TV e 
Rádio Bandeirantes, onde tantas vezes ancorou deba-
tes entre candidatos a prefeito, governador, presidente, 
senador, inclusive com a minha participação, quando 
fui candidato, em 1990, 1998 e 2006.

Em 1991, Joelmir iniciou nova fase em sua vida 
se transferindo para o jornal O Estado de S. Paulo, 
onde continua a escrever diariamente. Essa coluna foi 
mantida até 30 de janeiro de 2004.

Durante esses anos, de 1970 a 2003, também 
trabalhou como comentarista de economia nas Rádios 
Bandeirantes, CBN, Jovem Pan, Gazeta e nas redes 
da TV Bandeirantes, Gazeta, Record e Globo. Em 
março de 2004, voltou ao Grupo Bandeirantes, onde 
permaneceu até hoje. 

Joelmir Beting foi um dos responsáveis pela in-
trodução do jornalismo econômico na rádio, ainda nos 
anos 70, e na televisão, na década seguinte. Além dis-
so, lançou livros como Na prática a teoria é outra e Os 
juros subversivos, procurando, assim, clarear o enten-
dimento do tema para leigos. Também assinou ensaios 
e artigos para as principais revistas semanais do País.

Jornalista respeitado, Joelmir afirmava trabalhar 
e estudar, desde a infância, cerca de 15 horas por dia 
e dizia realizar, no mínimo, 8 palestras mensais em 
convenções, congressos e seminários. Era onde se 

reencontrava, como ele dizia, com a profissão que 
pretendia seguir nos tempos da USP, o magistério.

Joelmir era casado com Lucila desde 1963 e pai 
de dois filhos: Gianfranco, publicitário e webmaster, e 
Mauro, comentarista esportivo de jornal e televisão. 

Mauro estava no ar de madrugada na Rádio Ban-
deirantes quando recebeu a notícia da morte de seu 
pai. Ele conteve as lágrimas e fez uma homenagem, 
lendo uma carta que eu aqui me permito registrar, pela 
beleza, pela maneira como um pai, pelo seu exemplo, 
pela sua forma de ser, conseguiu ser tão amado por 
seus filhos.

Vou ver se consigo falar aqui o que disse Mauro 
Beting sobre seu pai, Joelmir Beting.

Nunca falei com meu pai a respeito depois que 
o Palmeiras foi rebaixado. Sei que ele soube. 
Ou imaginou. Só sei que, no primeiro domingo 
depois da queda para a Segunda, pela segunda 
vez, seu Joelmir teve um derrame antes de ver 
a primeira partida depois do rebaixamento. Ele 
passou pela tomografia logo pela manhã. Em 
minutos o médico (corintianíssimo) disse que 
outro gigante não conseguiria se reerguer mais.
No dia do retorno à Segundona dos infernos, 
meu pai começou a ir para o céu. As chances 
de recuperação de uma doença autoimune já 
não eram boas. Ficaram quase impossíveis 
com o que sangrou o cérebro privilegiado. Ir-
rigado e arejado como poucos dos muitos que 
o conhecem e o reconhecem. Amado e queri-
do pelos não poucos que tiveram o privilégio 
de conhecê-lo.
Meu pai.
O melhor pai que um jornalista pode ter. O me-
lhor jornalista que um filho pode ter como pai.
Preciso dizer algo mais para o melhor Babbo do 
mundo que virou o melhor Nonno do Universo?
Preciso. Mas não sei. Normalmente ele sa-
bia tudo. Quando não sabia, inventava com a 
mesma categoria com que falava sobre o que 
sabia. Todo pai é assim para o filho. Mas um 
filho de jornalista que também é jornalista fica 
ainda mais órfão. Nunca vi meu pai como um 
super-herói. Apenas como um humano super. 
Só que jamais imaginei que ele pudesse ficar 
doente e fraco de carne. Nunca admiti que nós 
pudéssemos perder quem só nos fez ganhar.
Por isso sempre acreditei no meu pai e no time 
dele. O nosso.
Ele me ensinou tantas coisas que eu não sei. 
Uma que ficou é que nem todas as palavras 
precisam ser ditas. Devem ser apenas pensa-
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das. Quem fala o que pensa não pensa no que 
fala. Quem sente o que fala nem precisa dizer.
Mas hoje eu preciso agradecer pelos meus 
46 anos. Pelos 49 de amor da minha mãe. 
Pelos 75 dele.
Mais que tudo, pelo carinho das pessoas que o 
conhecem – logo gostam dele. Especialmente 
pelas pessoas que não o conhecem – e algu-
mas choraram como se fosse um velho amigo.
Uma coisa aprendi com você, Babbo. Antes 
de ser um grande jornalista é preciso ser uma 
grande pessoa. Com ele aprendi que não tenho 
de trabalhar para ser um grande profissional. 
Preciso tentar ser uma grande pessoa. Como 
você fez as duas coisas.
Desculpem, mas não vou chorar. Choro por 
tudo. Por isso choro sempre pela família, Pal-
meiras, amores, dores, cores, canções.
Mas não vou chorar por algo mais que tudo 
que existe no meu mundo que são meus pais. 
Meus pais (que também deveriam se chamar 
minhas mães) sempre foram presentes. Um 
regalo divino. Meu pai nunca me faltou mesmo 
ausente de tanto que trabalhou. Ele nunca me 
falta porque teve a mulher maravilhosa que é 
Dona Lucila. Segundo seu Joelmir, a segun-
da maior coisa da vida dele. Que a primeira 
sempre foi o amor que ele sentiu por ela desde 
1960. Quando se conheceram na Rádio 9 de 
Julho. Onde fizeram família. Meu irmão e eu. 
Filhos do rádio.
Filhos de um jornalista econômico pioneiro e 
respeitado, de um âncora de TV reconhecido 
e inovador, de um mestre de comunicação 
brilhante e trabalhador.
Meu pai.
Eu sempre soube que jamais seria no ofício 
algo nem perto do que ele foi. Porque raros 
foram tão bons na área dele. Raríssimos fo-
ram tão bons pais como ele. Raríssimos tam-
bém bons maridos. Raríssimos foram tão boas 
pessoas. E não existe outra palavra inventada 
para falar quão raro e caro palmeirense ele foi.
(Mas sempre é bom lembrar que palmeiren-
ses não se comparam. Não são mais. Não são 
menos. São Palmeiras. Basta.)
Como ele um dia disse no anúncio da nova 
arena, em 2007, como esteve escrito no ves-
tiário do Palmeiras no Palestra, de 2008 até 
a reforma: “Explicar a emoção de ser palmei-
rense a um palmeirense é totalmente desne-
cessário. E a quem não é palmeirense… É 
simplesmente impossível!

A ausência dele não tem nome, mas a presen-
ça dele ilumina de um modo que eu jamais vou 
saber descrever. Como jamais saberei escrever 
o que ele é. Como todo pai de toda pessoa. 
Mais ainda quando é um pai que sabia em 40 
segundos descrever o que era o Brasil. E qua-
se sempre conseguia. Não vou ficar mais 40 
frases tentando descrever o que pude sentir 
por 46 anos.
Explicar quem é Joelmir Beting é desneces-
sário. Explicar o que é meu pai não estar mais 
neste mundo é impossível.
Nonno, obrigado por amar a Nonna. Nonna, 
obrigado por amar o Nonno.
Os filhos desse amor jamais serão órfãos.
Como oficialmente eu soube agora, 1h15 desta 
quinta-feira, 29 de novembro. 32 anos e uma 
semana depois da morte de meu Nonno, pai 
da minha guerreira Lucila.
Joelmir José Beting foi encontrar o Pai da Bola 
Waldemar Fiume nesta quinta-feira, 0h55.

Essas são as palavras de Mauro Beting. Que 
exemplo! Ele conseguiu falar isso sem chorar. Eu não 
consegui, Ana Amélia. Eu não consegui...

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Suplicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Mas fiz questão de ler, porque acho que Joelmir Be-
ting é um exemplo formidável de ser humano, de avô, 
de pai, que granjeou tal admiração de seu filho e de 
todos nós...

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Suplicy, é compreensível a emoção que V. Exª está 
sentindo, que comoveu a todos nós e certamente a 
todos os telespectadores que estão acompanhando 
a TV Senado. 

A sua emoção é compreensível, porque V. Exa 
fala como se essa carta lhe fosse dirigida. E esse sen-
timento é um sentimento que orgulha todos nós, seres 
humanos, que apreciamos a relação de respeito e a 
relação amorosa de pais e filhos, que está faltando 
muito no nosso País e na sociedade moderna, uma 
relação de diálogo, uma relação respeitosa, amorosa e 
solidária. Então, esse exemplo também é um exemplo 
para muitos pais e filhos de nosso País, além, claro, da 
figura que foi Joelmir Beting, nosso colega, porque eu 
o considero, também, meu colega jornalista. Estivemos 
juntos em muitas empreitadas. Joelmir Beting ficou 
conhecido pela sua capacidade de ter simplificado a 
linguagem, para que o povo entendesse de economia. 
E foi esse o grande talento que ele usou para simpli-
ficar essa linguagem, hermética, às vezes, hoje mais 
coloquial. Esse foi o seu grande talento. Além disso, 
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torcedor fanático do seu Palmeiras. Eu tenho simpatia 
talvez, não sei, por causa do Felipão, que foi o treina-
dor do time, o nosso querido Felipão. Espero que um 
dia ele vá treinar meu Inter. O Joelmir também foi o 
pai da famosa frase: “Gol de placa”. A autoria dessa 
expressão cunhada por ele – o nosso querido Joelmir 
Beting – às vezes não é identificada por todos os bra-
sileiros. Fez uma brilhante carreira como cronista es-
portivo e era apaixonado pelo time para o qual torcia. 
No domingo, na disputa entre Palmeiras e Santos, na 
Vila Belmiro, haverá um minuto de silêncio em memória 
desse grande profissional da comunicação, que teve 
sempre uma atitude absolutamente respeitosa com a 
verdade, ao expressar a sua opinião, a defesa dos in-
teresses nacionais. A mim, por exemplo, que tenho o 
cuidado com a agricultura...

(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ...ele sem-

pre teve um olhar de compreensão, Senador Waldemir 
Moka, e também à importância que a agropecuária 
brasileira tem para a economia brasileira. Nunca foi 
um sectário. Sempre foi um democrata, um homem 
comprometido com a verdade, com a transparência e 
com a responsabilidade.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Aliás, foi na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
que V. Exa hoje muito bem expressou o seu sentimento 
e propôs a homenagem a Joelmir Beting.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – E eu tive 
– para encerrar, Senador Suplicy – a oportunidade, o 
privilégio de ter feito uma viagem aos Estados Unidos 
para conhecer a fábrica da Boeing, em Seattle, com o 
Joelmir Beting, a Lucila e os meninos, que eram ado-
lescentes, imaginem – hoje um deles é especialista, 
inclusive, na área de aviação civil , e outro é colega 
jornalista. Então, eu convivi com essa figura notável, 
que deixou um vazio, mas que certamente deverá estar 
contando histórias no céu, ou em algum lugar onde ele 
esteja, com o brilho de sempre do nosso inesquecível 
Joelmir Beting. À sua homenagem, eu me associo, por-
que já havia encaminhado à Mesa um requerimento 
com igual teor, pedindo, Senador Waldemir Moka, um 
voto de pesar à família e à Rede Bandeirantes, onde 
ele serviu com grande talento. Tinha a cara da Rede 
Bandeirantes o nosso querido Joelmir Beting. Então, 
eu me associo a ele e o cumprimento. A sua emoção 
comoveu a todos nós. Parabéns, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –...

Senadora Ana Amélia, que, como jornalista e Sena-

dora brilhante, sabe tão bem as qualidades do nosso 
Joelmir Beting. Muito bem.

Senador Wellington, com muita honra.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sr. Pre-

sidente, permita-me aqui um minutinho. Veja, este é um 
momento em que eu queria lembrar, neste instante, de 
dois homens que têm uma história que orgulha a to-
dos nós, brasileiros – e V. Exª é um deles. Eu começo 
falando de V. Exª. Eu acho que presenciar aqui essa 
emoção de V. Exª, ao ler a carta dirigida por um filho a 
Joelmir Beting... Eu entendi que foi perfeita a frase da 
Senadora Ana Amélia: é como se a carta fosse dirigida 
a V. Exª. Eu sei que é algo que o faz mais humano, ou 
seja, um Senador que, até ao ler uma carta, entranha 
o sentimento e transmite isso para todos nós. Isso nos 
faz refletir de modo ainda mais forte. Então, eu que-
ria aqui também me somar a V. Exª. Esse exemplo de 
homem, de vida, eu tive o privilégio, não com a mes-
ma intensidade de V. Exª ou da Senadora Ana Amélia, 
mas de estar com ele, de conhecê-lo e de admirá-lo, 
porque pessoalmente é alguém admirável, como jor-
nalista exemplar, como alguém que passou por tantos 
momentos de altos e baixos em nosso País e sempre 
com essa respeitabilidade. Eu queria me congratular 
também e dizer que V. Exª faz hoje aqui uma home-
nagem que, na verdade, ao homenagear Joelmir Be-
ting, homenageia a seriedade e os exemplos raros de 
homens que encantam o nosso País. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Wellington Dias. Também ao 
Piauí chegava a palavra de Joelmir Beting, quando ele 
trabalhou na TV Globo e, nesses últimos anos, na TV 
Bandeirantes. Por todo o Brasil, todos nós aprendemos 
a admirá-lo, a respeitá-lo e a amá-lo.

Prezado Senador Waldemir Moka, agradeço a 
sua gentileza. Eu vou deixar para falar o meu pronun-
ciamento sobre o Brasil Carinhoso na próxima sema-
na, já que me estendi bastante, e não quero abusar.

Apenas quero registrar o requerimento pelo qual 
peço a licença, já autorizada pelo Presidente José Sar-
ney, para representar o Senado na XXVIII Assembleia 
Ordinária do Parlamento Latino-Americano, no Pana-
má, para onde eu seguirei na madrugada de sexta-
-feira, dia 1º, para fazer a apresentação, juntamente 
com Parlamentares da Venezuela, do Equador e do 
Uruguai, sobre um projeto de lei marco da instituição 
da renda básica para os 27 países da América Latina 
e do Caribe. Não haverá despesas para o Senado, e 
já no domingo eu estarei de volta. 

Então, Sr. Presidente, peço para os dois reque-
rimentos mencionados serem considerados. Muito 
obrigado.



64826 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

Na próxima semana, falarei do progresso tão 
importante obtido pelo programa Brasil Carinhoso, in-
clusive na sua nova fase, que saúdo, anunciada hoje 
pela querida Presidenta Dilma Rousseff e pela Ministra 
Tereza Campello.

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

PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
No 1.037, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e 
art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo faleci-
mento ocorrido nesta madrugada, dia 29 de novembro, 
do jornalista, apresentador e mediador do programa 
Canal Livre e comentarista do Jornal da Band, Joelmir 
Beting, aos 75 anos. Ele estava internado desde o dia 
22 de outubro no Hospital Israelita Albert Einstein, em 
São Paulo, e, no domingo, 25 do corrente, sofreu um 
acidente vascular encefálico hemorrágico. Bem como 
apresentação de condolências a esposa Lucila e aos 
filhos Gianfranco e Mauro.

Justificação

Joelmir Beting nasceu em Tambaú, interior de 
São Paulo, em 21 de dezembro de 1936. Começou a 
trabalhar como boia fria, aos sete anos de idade. En-
corajado pelo padre Donizete Tavares de Lima, o qual 
tinha “guru espiritual e profissional”,mudou-se para a 
cidade de São Paulo para estudar sociologia na USP 
e acabou fazendo carreira no jornalismo desde 1957. 

Iniciou na editoria de esportes, trabalhando na 
cobertura de futebol nos jornais “O Esporte” e “Diário 
Popular” e também na rádio Panamericana, que pos-
teriormente se transformou na rádio Jovem Pan.

Em 1962, sociólogo formado, trocou o jornalismo 
esportivo pelo econômico, sendo convidado a lançar uma 
editoria de Automóveis no caderno de classificados da 
“Folha de S.Paulo”. Em 1968, Joelmir foi “premiado”, como 
ele mesmo afirmava, com o cargo de editor de econo-
mia do jornal. A partir de 1970, passou a escrever uma 
coluna diária, que também era publicada em mais de 50 
jornais brasileiros. Seu propósito maior era explicar os fe-
nômenos e problemas econômicos de forma tal que sua 
mãe ou qualquer pessoa comum pudesse compreender.

Tive a felicidade de conhecer e interagir com 
Joelmir Betting quando me tornei redator de assuntos 
econômicos da Folha de 1976 a 1980. Como todos 
os brasileiros passei a respeitá-lo e admirá-lo por sua 
extraordinária dedicação e amor à profissão, seu com-

portamento ético, a busca da verdade, além de suas 
qualidades com um dos principais jornalistas da TV e 
Rádio Bandeirantes onde, tantas vezes, ancorou deba-
tes entre candidatos a prefeito, governador, presidente, 
senador, inclusive com minha participação.

Em 1991, Joelmir iniciou nova fase em sua vida 
se transferindo para o jornal “O Estado de S.Paulo”, 
onde continuou a escrever diariamente. Essa coluna 
foi mantida até 30 de janeiro de 2004. Durante esses 
anos, 1970 a 2003, também trabalhou como comen-
tarista de economia nas rádios Bandeirantes, CBN, 
Jovem Pan e Gazeta e nas redes de TV Bandeirantes, 
Gazeta, Record e Globo.Em março de 2004 voltou ao 
grupo Bandeirante onde permaneceu até hoje.

Beting foi um dos responsáveis pela introdução do 
jornalismo econômico no rádio, ainda nos anos 1970, 
e na televisão, na década seguinte. Além disso, lançou 
livros como “Na Prática a Teoria é Outra” e “Os Juros 
Subversivos”, procurando, assim, clarear o entendi-
mento do tema para leigos. Também assinou ensaios 
e artigos para as principais revistas semanais do País. 

Jornalista respeitado, Joelmir afirmava trabalhar 
e estudar, desde a infância, cerca de 15 horas por dia 
e dizia realizar, no mínimo, oito palestras mensais em 
convenções, congressos e seminários. Era onde se 
reencontrava, como ele dizia, com a profissão que 
pretendia seguir nos tempos da USP: o magistério

Joelmir era casado com Lucila, desde 1963, e pai 
de dois filhos: Gianfranco, publicitário e webmaster, e 
Mauro, comentarista esportivo de jornal e televisão.

Mauro estava no ar está madruga na Rádio Ban-
deirantes quando recebeu a notícia da morte do pai. 
Ele conteve as lágrimas e fez uma homenagem lendo 
uma carta, que quero aqui registrar:

“Nunca falei com meu pai a respeito, depois que 
o Palmeiras foi rebaixado. Sei que ele soube. Ou imagi-
nou. Só sei que no primeiro domingo depois da queda 
para a Segunda, pela segunda vez, seu Joelmir teve 
um derrame antes de ver a primeira partida depois do 
rebaixamento. Ele passou pela tomografia logo pela 
manhã. Em minutos o médico (corintianíssimo) disse 
que outro gigante não conseguiria se reerguer mais.

No dia do retorno à segundona dos infernos, 
meu pai começou a ir para o céu. As chances de re-
cuperação de uma doença autoimune já não eram 
boas. Ficaram quase impossíveis com o que sangrou 
o cérebro privilegiado. Irrigado e arejado como poucos 
dos muitos que o conhecem e o reconhecem. Amado 
e querido pelos não poucos que tiveram o privilégio 
de conhecê-lo.

Meu pai.
O melhor pai que um jornalista pode ser. O melhor 

jornalista que um filho pode ter como pai.
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Preciso dizer algo mais para o melhor Babbo do 
mundo que virou o melhor Nonno do Universo?

Preciso. Mas não sei. Normalmente ele sabia tudo. 
Quando não sabia, inventava com a mesma categoria 
com que falava sobre o que sabia. Todo pai é assim 
para o filho. Mas um filho de jornalista que também é 
jornalista fica ainda mais órfão. Nunca vi meu pai como 
um super-herói. Apenas como um humano super. Só 
que jamais imaginei que ele pudesse ficar doente e 
fraco de carne. Nunca admiti que nós pudéssemos 
perder quem só nos fez ganhar.

Por isso sempre acreditei no meu pai e no time 
dele. O nosso.

Ele me ensinou tantas coisas que eu não sei. 
Uma que ficou é que nem todas as palavras precisam 
ser ditas. Devem ser apenas pensadas. Quem fala o 
que pensa não pensa no que fala. Quem sente o que 
fala nem precisa dizer.

Mas hoje eu preciso agradecer pelos meus 46 
anos. Pelos 49 de amor da minha mãe. Pelos 75 dele.

Mais que tudo, pelo carinho das pessoas que o 
conhecem – logo gostam dele. Especialmente pelas 
pessoas que não o conhecem – e algumas choraram 
como se fosse um velho amigo.

Uma coisa aprendi com você, Babbo. Antes de ser 
um grande jornalista é preciso ser uma grande pessoa. 
Com ele aprendi que não tenho de trabalhar para ser 
um grande profissional. Preciso tentar ser uma grande 
pessoa. Como você fez as duas coisas.

Desculpem, mas não vou chorar. Choro por tudo. 
Por isso choro sempre pela família, Palmeiras, amores, 
dores, cores, canções.

Mas não vou chorar por algo mais que tudo que 
existe no meu mundo que são meus pais. Meus pais 
(que também deveriam se chamar minhas mães) sem-
pre foram presentes. Um regalo divino. Meu pai nunca 
me faltou mesmo ausente de tanto que trabalhou. Ele 
nunca me falta por que teve a mulher maravilhosa que 
é dona Lucila. Segundo seu Joelmir, a segunda maior 
coisa da vida dele. Que a primeira sempre foi o amor 
que ele sentiu por ela desde 1960. Quando se conhe-
ceram na rádio 9 de julho. Onde fizeram família. Meu 
irmão e eu. Filhos do rádio.

Filhos de um jornalista econômico pioneiro e res-
peitado, de um âncora de TV reconhecido e inovador, 
de um mestre de comunicação brilhante e trabalhador.

Meu pai.
Eu sempre soube que jamais seria no ofício algo 

nem perto do que ele foi. Por que raros foram tão bons 
na área dele. Raríssimos foram tão bons pais como 
ele. Rarésimos foram tão bons maridos. Rarissíssimos 
foram tão boas pessoas. E não existe outra palavra in-
ventada para falar quão raro e caro palmeirense ele foi.

(Mas sempre é bom lembrar que palmeirenses 
não se comparam. Não são mais. Não são menos. São 
Palmeiras. Basta).

Como ele um dia disse no anúncio da nova arena, 
em 2007, como esteve escrito no vestiário do Palmeiras 
no Palestra, de 2008 até a reforma: “Explicar a emoção 
de ser palmeirense, a um palmeirense, é totalmente 
desnecessário. E a quem não é palmeirense… É sim-
plesmente impossível!”.

A ausência dele não tem nome. Mas a presen-
ça dele ilumina de um modo que eu jamais vou saber 
descrever. Como jamais saberei escrever o que ele é. 
Como todo pai de toda pessoa. Mais ainda quando é 
um pai que sabia em 40 segundos descrever o que 
era o Brasil. E quase sempre conseguia. Não vou ficar 
mais 40 frases tentando descrever o que pude sentir 
por 46 anos.

Explicar quem é Joelmir Beting é desnecessário. 
Explicar o que é meu pai não estar mais neste mundo 
é impossível.

Nonno, obrigado por amar a Nonna. Nonna, obri-
gado por amar o Nonno.

Os filhos desse amor jamais serão órfãos.
Como oficialmente eu soube agora, 1h15 desta 

quinta-feira, 29 de novembro. 32 anos e uma semana 
depois da morte de meu Nonno, pai da minha guer-
reira Lucila.

Joelmir José Beting foi encontrar o Pai da Bola 
Waldemar Fiume nesta quinta-feira, 0h55”.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2012. – 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Welling-
ton Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, Senadora 
Ana Amélia, eu queria também tratar de modo mais 
profundo do lançamento, ontem, da segunda etapa 
do Brasil Carinhoso pela Presidenta Dilma, inclusive 
com o Governador Wilson Martins, do Piauí, fazendo a 
apresentação, pela importância desse programa para 
o Brasil e para o nosso Estado do Piauí.

Gostaria de tratar também de uma importante 
agenda da Bancada Federal, da qual destaco o tra-
balho do nosso coordenador, Senador João Vicente, 
mais Câmara e Senado.



64828 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012

Em agenda com a Ministra Ideli Salvatti e com a 
Ministra Miriam Belchior, nós, da Câmara e do Senado, 
tratamos sobre projetos estratégicos para o Estado do 
Piauí, aquilo que está no PAC e que precisa se ace-
lerar – o nome é Programa de Aceleração do Cresci-
mento –, como o porto, a Ferrovia Transnordestina, o 
acréscimo de novos projetos nessa área de recursos 
hídricos voltados para o abastecimento de cidades, a 
ligação de canais como o ramal do São Francisco, de 
Remanso, na Bahia, em direção ao Rio Piauí e ao Rio 
Canindé, e um conjunto de outras obras, como Bocaina, 
atendendo um conjunto de Municípios daquela região, 
a segunda etapa de Piaus, Estreito, na região de Padre 
Marcos, na região de São Julião, Picos, e ainda proje-
tos nessa área de São João do Piauí, como o Projeto 
Jenipapo, dentre outros. Também tratamos de projetos 
estruturantes na área da saúde, como a presença da 
Fiocruz, Hospital de Picos, Hospital Materno-Infantil de 
Teresina. E ainda destaco a barragem de contenção, 
em Castelo do Piauí. 

Destaco ainda e quero comemorar a solução en-
contrada para finalmente começarmos a obra da BR-
235, no trecho de Caracol, em direção a Guaribas e 
Bom Jesus. Nós já temos, nessa mesma BR, o trecho 
de Monte Alegre/Gilbués em direção a Santa Filomena 
e daí até Alto Parnaíba, com uma ponte sobre o Rio 
Parnaíba, no Estado do Maranhão.

Na verdade, o que nós pedimos foi a inclusão 
dessa obra no PAC. A Ministra e o Coordenador da 
Bancada, Maurício Muniz, assumiram o compromisso 
com a Bancada do Piauí, na presença do Governador, 
no sentido de garantir essa solução.

Mas, Sr. Presidente, eu quero, na verdade, tratar 
de um tema. Ontem e hoje, no meu Estado, como em 
outros Estados brasileiros, infelizmente sem o destaque 
necessário da imprensa nacional, foram realizadas ma-
nifestações do povo brasileiro, gente que estava ali não 
por qualquer outra razão que não fosse o sentimento 
na defesa de justiça na distribuição dessa riqueza que 
são royalties e participação especial.

Como piauiense, fico orgulhoso por ver que, em 
vários Municípios do meu Estado e na capital, ali no 
patamar da Igreja São Benedito, no centro da cidade, 
ali onde, meu querido Waldemir Moka, V. Exª esteve, 
tratando do combate ao crime organizado, em mani-
festação também lá no Estado do Piauí... Lembro-me 
da ida de V. Exª ainda na época que éramos deputados 
ali na Câmara dos Deputados. 

E vejam só, nesse caso específico, uma luta ci-
dadã, uma luta cobrando e manifestando confiança 
em que a Presidenta Dilma, que vai tratar da matéria 
com a sua equipe a partir de hoje, de modo decisivo – 
amanhã é o último dia de prazo –, vai, como Presiden-

ta – eu tenho afirmado – decidir como brasileira, como 
Presidenta do Brasil, como Presidenta da República 
do Brasil, de 200 milhões de brasileiros aproximada-
mente, de um lado, olhando com carinho, como lhe é 
peculiar, e com responsabilidade a situação do Rio, 
do Espírito Santo... 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador, Senador. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Pois não, com prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu só queria, porque já estão deixando 
o plenário... Só quero saudar os alunos de Piracicaba, 
alunos do Programa Formar. 

Sejam bem-vindos, jovens. (Palmas.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Bem–vindos. É um prazer recebê-los aqui no nosso 
Senado. 

Eu quero aqui, Sr. Presidente, destacar, portanto, 
que nessa discussão... Eu sei que ela é calorosa. Hoje 
estive no Rio de Janeiro. Ontem e hoje. Hoje participei 
de um diálogo e de um debate com o Secretário de De-
senvolvimento Julio Bueno, representando o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro. E ali tratamos com muita 
serenidade esse tema. 

Apenas para, de forma muito sintética, resumir 
por que confiamos que a Presidenta Dilma vai sancio-
nar, primeiro, pensando no Rio, no Espírito Santo e nos 
seus Municípios, o projeto prevê alternativa para, sendo 
da vontade do Governo Federal, repor eventual perda 
que possa caracterizar desequilíbrio. Daquela parcela 
pertencente à União que vai para o Fundo Social, des-
sa parcela está autorizado em quatro artigos o poder 
à Presidenta, com o decreto na regulamentação – a 
Presidenta é quem vai fazer –, para a complementação. 

Hoje me dizia o Secretário Julio Bueno que a 
avaliação é de uma perda de aproximadamente R$3 
bilhões. Então são cerca de R$14 bilhões que serão 
repassados ao Fundo Social. É perfeitamente possí-
vel fazer a reposição ao Rio e ao Espírito Santo sem 
precisar de veto.

Segundo, por que nós estamos aqui tratando... 
E é isso que quero desmistificar, porque infelizmente 
foi plantado isso no Brasil.

Quando se coloca Rio e Espírito Santo como pro-
dutores, se produtores fossem de petróleo, eu estaria 
assinando embaixo toda a defesa que é feita.

Qual é o problema? Nós estamos falando apenas 
de petróleo em mar. 

Este Senado, a Câmara dos Deputados, com 
muita responsabilidade, manteve as regras para petró-
leo no território de qualquer Município ou de qualquer 
Estado. Portanto não há que se falar de Estado produ-
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tor. Produtores de petróleo no Brasil, como Amazonas, 
Ceará, Bahia, enfim, são Estados que no seu território 
produzem petróleo. Em mar – e é em todo o mar –, por 
exemplo, Rio Grande do Norte.

Esteve aqui ontem a Governadora Rosalba – ve-
jam que exemplo – para dizer: “O meu Estado tem um 
decréscimo de R$42 milhões.” Aliás, deve também ser 
reposto, da mesma forma, na regulamentação. Isso eu 
defendo. Mesmo assim estou aqui defendendo, porque 
creio que é a fórmula mais justa para o Brasil. 

O Governador Marcelo Deda, de Sergipe, que 
também tem petróleo em mar, da mesma forma tem 
ali um pequeno decréscimo, cerca de R$4 milhões, é 
também favorável a que o projeto seja sancionado, por 
considerar uma fórmula justa.

Ora, se Estados lá do Nordeste, tendo uma si-
tuação como essa, têm essa compreensão, entendo 
que também os capixabas e os cariocas haverão de 
compreender essa alternativa. Estamos falando, repito, 
de petróleo em mar, e Rio e Espírito Santo não são, 
portanto, os donos do mar. A dona do mar é a União. 
E esse é o ponto chave. Tira recursos do Rio de Janei-
ro? Não, pela mesma razão. Esse dinheiro pertence à 
União. Nós estamos mantendo o que recebíamos e, a 
partir de agora, uma nova regra.

Apenas para se ter uma ideia, lá no final, quando 
é feito todo o realinhamento, enquanto todos os Esta-
dos do Brasil, todos os 25 Estados do Brasil, incluindo 
nosso querido Goiás, Roraima, Mato Grosso do Sul, 
o Piauí, São Paulo, enfim, todos receberão 27,5%, os 
Estados confrontantes – e aí estão Rio e Espírito San-
to – terão 20%. Todos vão partilhar 27,5%; dois vão 
partilhar 20%. Aliás, é até um pouco mais por causa 
do piso que é colocado como piso mínimo.

Segundo, por que é importante e estratégico para 
o Brasil? Porque abre a possibilidade, depois de cinco 
anos sem leilões, de voltarmos a ter leilões no Brasil...

(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, só para concluir (fora do microfone). Eu 
agradeço a V. Exª. 

Então, depois de cinco anos sem leilões, o Brasil 
volta a ter leilões, o que nos coloca numa situação pe-
rigosa do ponto de vista da estratégia nacional. Deixar 
sem um regramento para fazer os leilões. 

Veja que, em 2012, em relação a 2011, por falta 
de leilões de novos campos, nós tivemos a estagna-
ção de mais campos petrolíferos que se esgotaram do 
que novos campos abertos. Resultado: o decréscimo, 
pela primeira vez nesta década, é de aproximadamen-
te 6% no volume de barris extraídos. Isso precisa ser 
considerado.

Nesse debate todo, que o grande embate é so-
bre 28% de uma área já licitada. Nós poderemos licitar 
72% de uma área já conhecida e fazer um conjunto de 
licitações pelo Brasil inteiro, para gás em terra, para 
petróleo em terra, para gás e petróleo no mar. No Brasil 
inteiro, inclusive na bacia do Parnaíba, na bacia ama-
zônica, na bacia do São Francisco e espero que do 
Mato Grosso do Sul. Enfim...

Também afirmaram que esse projeto inviabiliza 
a Copa do Mundo no Rio de Janeiro.

Meu Deus do céu! Nós ouvimos, em comissão, 
o próprio Governador Sérgio Cabral afirmando que o 
recurso do pré-sal, no Rio de Janeiro, é utilizado para 
sustentar o desequilíbrio na Previdência. Certamente 
o dinheiro da Copa do Mundo vem de outras fontes: 
do setor público, do setor privado. E tenho certeza de 
que o Rio de Janeiro vai, sim, cumprir, no Maracanã 
e, naquela bela região, naquele belo Estado, receber 
pessoas do mundo inteiro na Copa do Mundo. Com 
certeza vamos trabalhar isso.

Nós estamos falando de uma proposta justa, que 
distribui recursos para todo o Brasil, investimentos para 
todo o Brasil. 

Por último, a área da educação.
Sim, se há vontade de dobrar recursos para a 

educação, como é o compromisso hoje assumido pelo 
governo, por esta Casa, pela Câmara, também são 
dadas, com toda tranqüilidade, no projeto, essas con-
dições. Não é preciso nem vetar. Mas, se quiser fazer, 
nesse ponto, um acréscimo, nós aprovaremos aqui 
com a maior tranqüilidade. Isso está claro. Não tem 
ninguém na Câmara e no Senado, nenhum governador, 
nenhum prefeito que também não tenha compromisso 
com a educação.

É por essa razão que eu quero dizer da minha 
esperança, de hoje para amanhã, de receber a notícia 
de que a Presidenta, em nome do Brasil, sancionou 
esse projeto e deu novas regras.

O petróleo é nosso! É de todos os brasileiros!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Parabéns, Senador Wellington Dias.
Quero dizer que assino embaixo o pronuncia-

mento de V. Exª. Lúcido, esclarecedor e, tirando essas 
questões que foram levantadas aí, V. Exª é muito feliz 
quando diz que estamos falando do petróleo do mar, 
não estamos falando de nada que não seja do domí-
nio da União, esse é um recurso de todos os Estados.

Eu, como V. Exª, torço para o desfecho que possa 
realmente beneficiar o conjunto de todos os brasileiros.

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

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer 
três registros rápidos e quero começar por onde o 
Senador Wellington terminou. Na verdade, tratando 
dessa questão da expectativa da sanção do projeto 
de royalties do petróleo. Dizer que a nossa expectati-
va, a minha expectativa, do povo de Roraima, é a de 
que o petróleo do pré-sal – portanto, do mar, como foi 
frisado aqui – possa ser partilhada essa riqueza com 
todos os brasileiros.

E dizer mais. Dizer que, como não ficou defini-
do na programação da regra que nós aprovamos, a 
Presidenta Dilma pode avançar e pode vincular esse 
recurso realmente à educação. Seria um avanço, sem 
dúvida nenhuma, que pudéssemos implementar esse 
recurso no campo da educação, da ciência e tecno-
logia, enfim, na formação de um futuro melhor para a 
nação brasileira, que é através da educação que se 
pode construir.

Portanto, esperamos que essa questão do pré-
-sal, dos royalties, possa ser resolvida, possa destra-
var os processos de leilões, exatamente para que se 
recupere o tempo perdido na questão da exploração 
de petróleo no Brasil. Precisamos avançar nesse que-
sito e tirar essa riqueza que está embaixo da terra, 
para permear o sonho de todos os brasileiros, Sena-
dor Moka, de todos os Estados, do Mato Grosso do 
Sul, de Roraima, de Goiás, da Senadora Lúcia Vânia, 
enfim, de todos nós.

Segundo registro que gostaria de fazer é um re-
gistro também importante. Participei, hoje, da soleni-
dade com a Presidenta Dilma, com a Ministra Tereza 
Campello, da extensão ou da ampliação do programa 
Brasil Carinhoso.

No meio do ano, a Presidenta Dilma já tinha 
avançado com o Brasil Carinhoso, ampliando o valor 
da Bolsa Família para R$70, per capita, para aqueles 
membros da família em que houvesse uma criança 
de 0 a 6 anos.

Pois bem, hoje a Presidenta Dilma assinou uma 
Medida Provisória, encaminhada ao Congresso, que 
amplia essa idade: em vez de 0 a 6 anos, famílias que 
tenham crianças de 0 a 15 anos terão o complemento 
do Bolsa Família e também dos recursos para a cre-
che, nas em que houver crianças do Programa Brasil 
Carinhoso.

Portanto, isso retira da linha de pobreza mais 6 
milhões de brasileiros, Senador Moka. Em junho já ti-
nham sido retirados 9 milhões; agora, mais 6 milhões 
de brasileiros, portanto, ampliando um número bas-
tante expressivo de enfrentamento à pobreza extrema 
no nosso País. 

Eu quero, então, registrar aqui a importância des-
se ato da Presidenta Dilma, o trabalho da Ministra Te-

reza Campello e de toda a equipe, do Ministro Aloizio 
Mercadante, da Ministra Miriam Belchior, da Ministra 
Maria do Rosário, na verdade é uma ação conjunta de 
vários Ministérios, mas que nos dá muita satisfação, 
porque efetivamente é uma ação direta no combate à 
pobreza no Brasil. É a melhoria direta de vida de pes-
soas, hoje, que passam necessidade, e os R$70,00 a 
serem repassados a cada membro da família na qual 
haja crianças de 0 a 15 anos, sem dúvida nenhuma, é 
um avanço que reduz o nível de pobreza extrema do 
Brasil a 2,5 milhões de pessoas. 

Portanto, nós temos que procurar ampliar ainda 
mais, criar novos programas para erradicarmos efeti-
vamente a pobreza no território brasileiro. 

E o outro último registro que eu gostaria de fa-
zer é que nós tivemos hoje a promulgação da PEC da 
Cultura, aqui, no Plenário do Senado, conduzida pelo 
Presidente José Sarney e pelo Presidente da Câmara, 
Marco Maia. Um projeto do Deputado Paulo Pimenta, 
que é hoje Presidente da Comissão de Orçamento, 
relatado, inclusive, por Parlamentares da Câmara e 
do Senado ligados à área da cultura, e tivemos aqui a 
presença da Ministra Marta Suplicy, da Cultura, exa-
tamente comemorando essa ação, que foi relembrada 
em todos os passos pelo Presidente José Sarney, que 
criou a Lei Sarney, a primeira lei de incentivo à cultura, 
depois passamos pela Lei Rouanet, depois avançamos 
com outros mecanismos, com Vale Cultura, com tudo 
o mais, e agora temos, efetivamente, uma política cul-
tural mais robustecida, mais fortalecida para o nosso 
País. Isso, na verdade, é fundamental, porque um país 
do tamanho do Brasil, com a riqueza cultural que o 
Brasil tem, Presidente Moka, tem que preservar suas 
raízes, estimular, atuar, divulgar, fazer intercâmbio de 
culturas no nosso País.

Portanto, esta Emenda à Constituição é um pas-
so a mais no sentido de reforçar a nossa brasilidade, 
a nossa identidade como país multicultural, como país 
que tem uma marca profunda na cultura mundial.

Então, gostaria de registrar a importância dessas 
ações que foram tomadas hoje, tanto a Medida Provi-
sória do Brasil Carinhoso quanto a promulgação, pelo 
Congresso, da PEC da Cultura, solicitando a V. Exª a 
transcrição da matéria “Ampliação do Brasil Carinhoso 
retira 8 milhões de jovens com até 15 anos da extre-
ma pobreza”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.) 
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Ampliação do Brasil Carinhoso retira 8,1 milhões 
de jovens com até 15 anos da extrema pobreza

Para Dilma, ação constrói hoje o futuro do país: 
A Ação Brasil Carinhoso, que faz parte do Pla-

no Brasil Sem Miséria, vai ser ampliada para atender 
famílias que vivem na extrema pobreza com jovens 
de até 15 anos, alcançando 8,1 milhões de crianças 
e adolescentes, e beneficiado 16,4 milhões de pes-
soas. Inicialmente, o programa era direcionado a fa-
mílias com filhos entre 0 e 6 anos. O anúncio foi feito 
em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quinta-
-feira (29). A presidenta Dilma Rousseff classificou a 
iniciativa como a maior forte de combate a pobreza 
extrema no Brasil.

“Eu tenho que o Brasil que nós todos queremos 
construir é um país de classe média. E, para isso, nós 
colocamos, como uma de nossas prioridades, desde 
o início do governo, de 16 milhões de brasileiros da 
pobreza. E o que estamos anunciando é um passo 
decisivo para essa sociedade de classe média que 
desejamos. (...) Não há mais importante a fazer tenho 
certeza que vamos fazer”, afirmou Dilma Rousseff, que 
assinou medida provisória, enviada ao Congresso, para 
a ampliação da ação.

Os benefícios do Brasil Carinho serão deposita-
dos a partir de 10 de dezembro. Até agora, a ação já 
retirou 9,1 milhões de pessoas da extrema pobreza. 
A ação engloba três pilares, com a garantia de que 
todas as famílias extremamente pobres com uma ou 
mais jovens de até 15 anos tenham renda mínima su-
perior a R$ 70 por pessoa. Ainda há o investimento 
em construção e repasse para creches e pré-escolas, 
com o aumento de 66% na verba destinada para ali-
mentação das crianças.

“[O Brasil Carinhoso] nasce como uma iniciativa 
que o Brasil oferece aos seus filhos mais frágeis, para 
que possam crescer fortes e saudáveis, com as mes-
mas oportunidades dos outros brasileiros e brasileiras 
que tem casa, comida, roupa, remédio, brinquedo e 
escola. E que tem futuro. Nasce porque, junto a ele, 
uma série de programas se articulam para garantir o 
futuro (...) O programa das creches, da alfabetização 
na idade certa e o da escola integral. Esses progra-
mas se articulam com todas essas ações, é uma ação 
que constrói hoje o futuro do nosso País”, completou.

Com a ação, o programa Saúde na Escola, do 
Ministério da Saúde, foi estendido às creches e pré-
-escolas. A distribuição de doses de vitamina A chegou 
a 2,9 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos, entre 
junho e outubro, e ainda houve o aumento da oferta 
de sulfato ferroso para 1,4 milhão de meninos e meni-
nas. Outra medida adotada foi a distribuição gratuita 

de medicamentos para asma – a segunda maior causa 
de internação e óbito de crianças.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia. (Pau-
sa.) 

Senadora Lúcia Vânia, antes de V. Exª assomar 
à tribuna, eu queria dizer que a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) está apresentando, 
hoje, quinta-feira, começou às 13 horas, a produtores 
e consumidores oito novos cultivares de fruta para 
produção em várias regiões brasileiras.

A apresentação ocorre na sede da Embrapa, 
aqui em Brasília.

Poucos sabem, mas o Brasil é o 3º maior produtor 
mundial de frutas e que abastece quase que totalmen-
te o nosso mercado interno. Porém, o País participa 
apenas em 15º lugar no mercado mundial.

Por isso, esse é um mercado em expansão para 
as frutas produzidas no País. 

Quero parabenizar o Maurício Antônio Lopes, 
Diretor-Presidente da Embrapa; o Cleber, o nosso 
Superintendente do Mato Grosso do Sul, e os demais 
que aqui estão.

Acho que é um grande avanço e é importante 
parabenizar a Embrapa por este evento.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero me associar, 
Sr. Presidente, às palavras de V. Exª e cumprimentar a 
Embrapa por mais esta conquista. Todos nós respeita-
mos profundamente a Embrapa como uma instituição 
que tem feito muito pelo País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dias atrás 
subi a esta tribuna falar sobre a Medida Provisória nº 
581, que dispõe sobre políticas públicas de financia-
mento de projetos de investimento em infraestrutura, 
como o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste – o FDCO. Hoje, senhores, volto a 
discutir a matéria que está sendo analisada por uma co-
missão mista, da qual faço parte como Vice-Presidente. 

Sabe-se que a Medida Provisória nº 581 autoriza 
a União a injetar R$21 bilhões em créditos na Caixa 
Econômica Federal e no Banco do Brasil. No entanto, 
chamo a atenção dos senhores: a medida provisória 
não faz referência ao impacto financeiro e orçamen-
tário da proposta, nem à previsão da fonte dos recur-
sos a serem empregados, para financiar as despesas 
aprovadas, mesmo sabendo que a execução da me-
dida provisória implicará aumento de despesa para o 
Tesouro Nacional. 
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Diante do exposto, Srªs e Srs. Senadores, fica 
claro que a Medida Provisória nº 581 não obedece à 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Espero, então, que o Congresso Nacional não 
seja coautor de uma medida que contraria o mecanis-
mo de maior controle das contas públicas, sem antes 
propor as alterações necessárias. 

Também me preocupa o fato de a medida provi-
sória transformar o fundo num ativo financeiro de seu 
agente operador, com o agravante de que a Sudeco 
não tem um banco regional, a exemplo da Sudene e 
da Sudam. 

Permitam-me mais algumas considerações. Os 
senhores lembram que, no último dia 13, foi instalado o 
Condel – Conselho Deliberativo do Centro-Oeste. Como 
sabem, o Conselho é formado por ministros, governa-
dores da região, prefeitos, pelo diretor superintendente 
da Sudeco e por representantes da sociedade civil e 
do banco gestor do fundo. 

Diz a Lei Complementar nº 129, de 2009, que 
regulamentou a nova Sudeco, que o Conselho Delibe-
rativo deverá conduzir as discussões sobre as priori-
dades de ação e investimentos no desenvolvimento do 
Centro-Oeste; terá, entre outras ações, que definir os 
critérios de aplicação dos recursos do FDCO e do FCO. 

Pois bem, segundo a lei, o Conselho é essa ins-
tância máxima de planejamento estratégico do Centro-
-Oeste. Só que, de acordo com a Medida Provisória nº 
581, o Conselho passa a ser um grupo praticamente 
inoperante, porque o texto da medida provisória tira do 
Conselho o controle sobre o FDCO e põe esse controle 
nas mãos do Poder Executivo.

Então, pergunto: para que vai servir o Condel? 
Para ser um conselho meramente ilustrativo? 

O que a Medida Provisória nº 581 está fazendo 
é impor uma forma centralizadora de gestão pública, 
e não podemos aceitar isso. 

Apelo aos Senadores da Região Centro-Oeste – e 
aqui aproveito a presença do nosso Presidente – para 
que juntos não aceitemos que enfraqueçam o Conse-
lho Deliberativo da Sudeco. Faço esse apelo não só 
em nome do povo de Goiás, mas em nome de todos 
os cidadãos da Região Centro-Oeste. 

O Conselho existe para promover um modelo 
de gestão que prima pela descentralização regional. 
É um espaço público de composição plural e o prin-
cipal canal de participação popular por meio de seus 
representantes.

Por fim, da forma como chegou ao Congresso 
Nacional, a Medida Provisória nº 581 não pode ser 
aprovada. Ela exige uma profunda análise das duas 
Casas Legislativas. 

Portanto, espero que todos nós, principalmente 
os Parlamentares do Centro-Oeste que integram a co-
missão mista que analisa a matéria, nos debrucemos 
sobre a Medida Provisória nº 581, porque dela também 
depende o desenvolvimento e crescimento do País.

Quero aqui, nesta oportunidade, Sr. Presidente, 
também registrar uma audiência que tivemos hoje com 
o Vice-Presidente do Banco do Brasil, o ex-Senador 
César Borges. Estava acompanhado do Secretário 
de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, e os di-
versos diretores daquela instituição participaram des-
se debate. Foi uma reunião extremamente produtiva, 
onde pudemos colocar essa dificuldade que estamos 
encontrando na Medida 581, bem como informar ao 
Vice-Presidente e os seus diretores do Banco do Brasil 
a nossa preocupação em relação ao FCO.

O FCO tem hoje no meu Estado, Goiás, uma 
demanda acima de R$1 bilhão, além daqueles que já 
foram destinados neste ano.

É preciso que façamos uma reflexão sobre o 
FCO. Primeiro, com as isenções do IPI, os Estados 
ficaram extremamente prejudicados com a redução 
da arrecadação desse imposto, que compõe o Fun-
do de Participação dos Estados e também os fundos 
constitucionais. 

Essa reposição aos fundos constitucionais precisa 
ser discutida. E quero aqui dizer que, quanto ao FCO, 
que hoje já completa os seus 23 anos, é preciso que 
se repense uma forma de ampliar esses recursos, uma 
vez que a realidade dos nossos Estados não é aquela 
encontrada por ocasião da Constituinte. 

Portanto, levamos todas essas preocupações 
ao Vice-Presidente, que é encarregado de gerir os 
fundos constitucionais. Fiquei muito satisfeita com a 
reunião, uma vez que o ex-Senador César Borges, 
Vice-Presidente daquela instituição, se comprometeu 
a encaminhar os técnicos daquele departamento ao 
Senado, para discutirmos juntos uma solução para o 
FCO e para o FDCO.

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

PMDB – MS) – Senadora Lúcia Vânia, todos nós aqui, 
no Senado, sabemos da dedicação e do carinho de V. 
Exª por esse tema. Quero dizer que V. Exª tem o meu 
apoio nessa discussão, principalmente quanto ao es-
vaziamento do Condel. Concordo com V. Exª: do jeito 
que está a medida provisória, ela não pode ser apro-
vada nesta Casa.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. 
Antes, porém, quero registrar e agradecer a vis-

ta dos alunos de diversos cursos da Universidade de 
Brasília. 

Sejam bem-vindos, jovens!
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Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Waldemir Moka, eu queria, primeiro, cumprimentar a 
Cobap – Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas, as centrais sindicais, pois, ontem, reali-
zaram um evento na Câmara dos Deputados, ao qual 
acabei acompanhando, exigindo que aquela Casa vote 
os projetos que o Senado já aprovou. No caso, dois 
de minha autoria: o fim do fator e o reajuste real para 
os aposentados. 

Os militantes da Central Única, da Força Sindical, 
liderados, um, pelo Vicentinho, e outros, pelo Paulinho, 
estiveram nessa manifestação, ocuparam as galerias, 
pedindo aos Deputados que votassem os projetos já 
votados pelo Senado. Depois desse movimento, eles 
partiram para os seus Estados de origem, já que eram 
delegações.

A Cobap, Sr. Presidente, trouxe cerca de 200 
idosos, homens e mulheres, na faixa de 70 a 80 anos 
– havia uma senhora com 94 anos –, que decidiram 
fazer uma vigília, passando a noite no Salão Verde 
da Câmara. Eu, Sr. Presidente, fiquei solidário a eles.

Eu presidi a sessão aqui, encerrei, acho que em 
torno de 8h30, 9h, desloquei-me para lá e passei a 
noite com eles. Eles dormiram no chão do Salão Ver-
de da Câmara e usaram os espaços disponíveis lá. 

Eu fiquei impressionado com a fibra desses ho-
mens e mulheres de cabelos brancos. Cantaram, du-
rante a noite, as suas canções de protesto pela não 
aprovação pela Câmara do projeto que garantiria a eles 
o mínimo de reajuste para que eles possam enfrentar 
o dia a dia de suas vidas em uma época, querendo ou 
não, que é a mais difícil. 

Muitos dizem que é a melhor idade. Eu também, já 
que não sou nenhum jovem. Sempre digo que a melhor 
idade é aquela que eu estou vivendo; e procuro vivê-la 
da forma mais intensa e agradável possível, no cam-
po do sonho permanente de todos nós, da felicidade. 

Dialoguei muito com eles durante a noite. A vigília 
começou, na verdade, em torno de 8h, e nós ficamos 
até as 5h da manhã. 

Ali, em contato com eles, fiquei cada vez mais 
convencido de que é inadmissível que a Câmara não 
vote esse projeto, que garante a eles o direito a viver 
e a envelhecer com o mínimo de dignidade. 

Nem vou falar mais nos planos de saúde, que 
não respeitam sequer o Estatuto do Idoso. Se nós pe-
garmos – fazendo ma análise aqui; já fizemos duas 
audiências públicas no Senado –, a prestação do pla-
no de saúde que eles têm que pagar, ela está muito 
acima do reajuste do salário deles. Consequentemen-

te, a ampla maioria teve que abandonar os planos de 
saúde e depende hoje do sistema público de saúde.

Além do alto preço dos remédios, além do custo 
de vida que eles têm que enfrentar dentro da sua rea-
lidade, eles que se aposentaram com três, com quatro 
salários mínimos, que pegaram o famigerado fator, que 
confiscou pela metade o salário deles – que só atinge 
eles, os chamados celetistas, que são os mais pobres 
–, ainda sabem que a perspectiva é cada vez pior, já 
que o Governo não aponta o mínimo de luz, eu diria, 
no fundo do túnel, para que eles possam sonhar em 
ter algum tipo de reajuste no seu salário.

Como eu dizia, o cidadão se aposentou com cinco 
salários. Hoje, está ganhando três. Aposentou-se com 
três, está ganhando um. Só não ganha menos que um, 
porque é impossível, porque a Constituição não deixa. 
Então, a realidade deles, de fato, é desesperadora.

Tivemos, no meio da noite, uma reunião com o 
Presidente da Câmara, o Deputado Marco Maia. Ele 
foi muito franco conosco. Ele disse que a questão não 
é da Câmara. Ele disse que a orientação vem do ou-
tro lado da rua. Quer dizer, é de lá que vem a pressão 
para que a gente não vote. E os Líderes são pressio-
nados a não votar o reajuste do aposentado nem o fim 
do fator previdenciário, como nós aqui já aprovamos 
– e aprovamos por unanimidade! Mas, assim mesmo, 
a informação que no fim ele nos passou, depois de 
alguns telefonemas e contatos que fez, é de que, na 
próxima terça-feira, ele vai reunir o Colégio de Líderes 
da Câmara. Vai haver uma reunião com o Planalto para 
se tentar buscar um ajuste que garanta a aprovação 
de um reajuste para os aposentados e uma alternativa 
ao fator previdenciário.

E eu quero dizer, Sr. Presidente, que eu entendo 
que é possível, sim, construir um entendimento. Claro 
que a fórmula 85/95 não é a ideal, mas ela é bem me-
lhor do que o fator, que está aí, sendo um instrumento 
perverso, cruel. Eu chego a dizer que esse fator previ-
denciário deveria ser considerado, na Corte de Haia, 
enfim, como um crime hediondo, aquele crime que não 
prescreve e que é inafiançável, porque é inadmissível 
o que ele faz. 

No conjunto dos setores – Judiciário, Executivo e 
Legislativo –, você faz um cálculo e se aposenta. Para 
o trabalhador CLT, não. Você faz o cálculo, depois vem 
o fator e corta pela metade o vencimento. 

É essa a indignação maior de todos, e, por isso, 
eu estou na expectativa de que essa reunião de terça 
avance. E nós continuaremos. 

Uma série de partidos tomou a posição de que 
não deixarão votar o orçamento. E eu – claro que não 
estou com a visão do Partido, mas individualmente – 
estarei lá também para pedir a verificação, para não 
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permitir que se vote nada enquanto não se decida 
essa questão dos aposentados e dos pensionistas. 
Eu espero que os partidos que tomarem essa posi-
ção mantenham firme a palavra empenhada de que 
não deixarão votar nada enquanto não se resolver a 
questão dos aposentados.

Eu sempre digo, Senador Waldemir Moka, – V. 
Exª sabe da postura não só minha, mas de inúmeros 
Senadores –, que o homem público tem que marcar sua 
atuação pela coerência do discurso e da prática. E é 
isso o que me move a vir hoje, mais uma vez, à tribuna 
fazer mais um apelo aos Deputados para que votem. Eu 
sei que alguns dizem o seguinte: “Paim, tudo bem! Nós 
votamos”. Mas aí vem o veto. Também eu tenho que 
dizer: se nós ficarmos nessa de que não podemos mais 
votar nada, porque o outro pode dizer que, “se votar, 
eu veto”... Se essa posição do Executivo em relação 
ao Legislativo prevalecer, então, fechem o Congresso, 
porque não há mais razão. Com a independência que 
tem o Legislativo, para toda matéria que se for votar, 
se houver uma ameaça de veto, e ele não vota, então, 
não há mais razão de se, e vamos viver eternamente 
sob esse instrumento que eu considero do parlamen-
tarismo – e equivocadamente no presidencialismo –, 
que é a medida provisória. Quem vai legislar e dizer o 
que pode não ser votado é só o Executivo, e nós per-
demos totalmente a nossa independência.

É por isso que eu digo: se querem ameaçar com 
o veto, vete, então; mas nós temos que cumprir a nos-
sa parte. Os legisladores têm que votar. Votem o fator, 
votem o reajuste dos aposentados. Bom, se houver 
veto, isso faz parte do processo, e nós vamos traba-
lhar – claro que para tentar derrubar o veto. 

Eu até acredito que um veto do fator e do reajus-
te dos aposentados é difícil derrubarem nesta Casa 
– Casa que eu digo é o Congresso –, porque o voto é 
secreto. Aí todo mundo faz um discurso favorável. Na 
hora, o senhor sabe – infelizmente, é verdade, é fato, é 
real –, o voto secreto a gente não derruba. Mas, nesse 
caso, é tão pesado o que fazem com os idosos, com o 
fator que eu acredito mesmo que veto, mesmo secre-
tamente, nós temos condições de derrubar, se o veto 
for colado em votação. 

Por isso o apelo que eu faço, mais uma vez, é 
nesse sentido.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concluin-

do, Sr. Presidente, ainda gostaria de deixar registra-
do o pronunciamento que faço, valorizando o Regime 
Especial de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras (Reintegra). Aqui, eu faço 
uma análise detalhada, mas como tenho hoje que via-
jar, peço a V. Exª que considere na íntegra.

Também faço outro pronunciamento sobre um 
seminário que está sendo realizado na Câmara, sobre 
a questão da situação do povo africano no Brasil, um 
seminário que também vai aprofundar esse debate.

Quero dizer também que passei agora a Presi-
dência – eu estava na Comissão de Direitos Huma-
nos – ao Senador Magno Malta. Estamos lá fazendo 
um debate, eu diria importante, mas triste, que conta 
a história dos índios Suruwahas, no Brasil, que estão 
se suicidando, mas se suicidando mesmo. 

Nesse caso, há um jornalista europeu que fez 
toda a filmagem da situação desse povo indígena lá 
no Amazonas e das declarações de um jovem índio 
de dezoito anos. Ele diz o seguinte: “Como não tenho 
mais esperanças, eu não tenho mais nenhum tipo de 
esperança, antes dos trinta, vou me suicidar, para me 
encontrar com a minha mãe, com o meu pai, com a 
minha irmã, com meu irmão, que também já se sui-
cidaram”.

Estou resumindo a história dos índios Suruwahá. 
O Paul, que é o jornalista que está lá expondo, está 
muito preocupado. Há uma situação, que ele descreve 
inclusive no filme, em que as crianças são deixadas 
para morrer na floresta, porque o povo indígena, na-
quela situação em que se encontra, não vê luz, como 
eu dizia antes, para continuar lutando pela vida.

É uma situação muito delicada. É tão grave e 
verdadeira que o Deputado Federal Arolde de Oliveira 
me mandou também um ofício dizendo que ele con-
seguiu levantar dados e que o Ministério da Justiça, 
via Funai, confirma que é verdadeiro o fato do suicídio 
desse povo do Amazonas. A intenção da Comissão, 
a exemplo do que já combinei com V. Exª – claro que 
a situação é outra, é bem distante –, é fazermos com 
que uma comissão da Câmara e do Senado esteja na 
Amazônia e veja a situação dos nossos queridos ín-
dios, dessa nação indígena.

Quero, mais uma vez, reafirmar, conforme me 
comprometi com V. Exª, que na questão específica do 
Mato Grosso do Sul, dialoguei muito com V. Exª, assim 
como dialoguei com Senadores e Deputados. Preten-
demos fazer uma reunião, na segunda-feira à tarde, 
com os três Senadores do Mato Grosso do Sul, o De-
putado Sarney Filho e o Senador Randolfe Rodrigues, 
para discutir o roteiro da missão de alto nível que vai 
ao Mato Grosso do Sul, com a participação das duas 
Comissões. Eu sei que segunda-feira é o dia em que 
os Senadores se deslocam de suas bases, V. Exª na-
turalmente assim o fará, se necessário for, pois a deci-
são é sua, mas o Senador que não puder que mande 
um chefe de gabinete, um coordenador, para ajudar a 
montar esse roteiro. Sei que o conflito lá é delicado, é 
grave, já ouvi na Comissão as duas partes. Quando fiz 
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a audiência, convidei um representante dos agriculto-
res e um representante dos índios. E a nossa missão 
– digo isso em público – vai lá para ouvir todos, como 
fiz no Rio Grande do Sul, e encontramos um caminho 
intermediário que atendeu a todos. 

Então, fica aqui o meu compromisso com V. Exª, 
de que essa missão, que deverá ir entre o dia 10 e 11, 
ouvirá todos os setores. Tem que haver diálogo com o 
Governo, com o Judiciário, com os agricultores e com 
os índios, de forma a construir uma solução coletiva. 
No mínimo, no mínimo, como V. Exª já defendeu e ex-
plicou que gostaria que assim fosse, que aqueles que 
ganharem o título da terra e que porventura tiverem 
que sair, que sejam indenizados, mas indenizados com 
o valor real de benfeitorias e da terra que receberam, 
no caso, conforme V. Exª me lembrava, o título ainda 
na época de Getúlio Vargas.

Eu quero apenas complementar.
Ao mesmo tempo, V. Exª sabe que tenho esse 

compromisso enorme com os direitos humanos, mas 
direitos humanos são para todos. Que todos tenham 
claro isso. Eu defendo, sim, de forma intransigente, os 
índios, defendo os negros, defendo os deficientes, de-
fendo as mulheres, defendo a liberdade de orientação 
sexual, a liberdade religiosa, defendo, naturalmente, 
todos – negros, brancos e índios –, na construção de 
uma saída coletiva que atenda a todos na linha dos 
direitos humanos. 

Era isso, Senador Waldemir Moka.
Se V. Exª puder considerar como lido...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Antes de V. Exª encerrar e até para dar 
a oportunidade de V. Exª, se quiser, contra-argumentar, 
no Mato Grosso do Sul, nós não temos uma situação 
de terra grilada ou de invasão. Os produtores que lá 
estão têm títulos.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª me 
alertava para isso.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Às vezes, de 30, 40, 50, 100 anos. Há 
produtores na terceira geração. Então, eu não acho 
justo que essa dívida que a sociedade como um todo 
tem para com a população indígena seja debitada 
nas costas...

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – …de um único segmento, que é o pro-
dutor rural. Por isso é que defendo. E, ontem, come-
çamos a primeira vitória. Conseguimos, na Comissão 
de Constituição e Justiça, colocar uma emenda de 
comissão, no valor inicial de R$100 milhões, para que 
possamos, naqueles lugares em que couber indeniza-
ção, ou seja, em que houver título e for comprovado 

que não é invasão, se o produtor tiver que sair de lá, 
que seja indenizado pelas benfeitorias e pelo valor da 
terra. É nisso que eu acredito, porque eu acho que não 
adianta corrigir uma injustiça praticando outra, no caso, 
com os produtores rurais. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Essa linha 
que V. Exª coloca, eu sei que por ela há uma simpatia 
também do Relator do Orçamento, o Senador Romero 
Jucá. E acredito que esse é o caminho, não é? V. Exª 
foi muito feliz e muito claro, não foi tendencioso, como 
nós também nunca seremos. Quem efetivamente tem 
o título, quem não é simplesmente um invasor, terá 
que ser indenizado. Por isso a peça orçamentária é o 
caminho para alavancarmos recursos.

No caso do Rio Grande do Sul, era uma ques-
tão que envolvia quilombolas e agricultores, e aten-
deu a todos. O que diziam: “Bom, indenizem o que 
eu tenho de direito mediante o título que eu tenho da 
terra”. Houve até companheiro quilombola que disse: 
“Bom, se indenizarem a minha parte, eu também...” E 
por que não dar essa possibilidade de comprarem até 
outra terra, em outro local, com um preço justo? Até 
citei como exemplo, no dia em que fiz a reunião na 
Comissão de Direitos Humanos: eu tenho uma casa, 
na Praia Rainha do Mar. Querem me comprar a casa? 
Está à venda. Deem-me o preço justo...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...que 

eu compro em uma praia um pouco melhor mais para 
frente. É apenas uma questão de justiça, e é de fácil 
entendimento. Todos entendem. Basta alavancar os 
recursos. E V. Exª apontou o caminho, que é a peça 
orçamentária.

Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere na 
íntegra os meus pronunciamentos. 

Muito obrigado. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no final do mês de setembro deste ano, 
recebi em meu gabinete ofício enviado pela Associa-
ção das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande 
do Sul (Movergs). 

O documento revela grande preocupação a res-
peito do futuro de um incentivo concedido pelo Go-
verno Federal ao setor exportador brasileiro, que hoje 
enfrenta sérias dificuldades, causadas, principalmente, 
pelo agravamento da crise econômica internacional, 
pela retração dos mercados importadores, pela con-
corrência desleal da China e pelo boicote argentino a 
inúmeros produtos de nossas indústrias.
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O Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTE-
GRA), criado pela Medida Provisória nº 540, de 02 de 
agosto 2011, e regulamentado pelo Decreto nº 7.633, 
de 01 de dezembro de 2011, foi recebido com entusias-
mo pelos setores exportadores nacionais, onerados, 
igualmente, pelo peso do Custo Brasil e pela desace-
leração econômica interna.

De uma maneira geral, o REINTEGRA oferece 
à pessoa jurídica produtora que efetue exportação 
de bens manufaturados constantes do Anexo Único 
ao Decreto nº 7.633, de 01 de dezembro de 2011, a 
oportunidade de apurar valor para ressarcir, parcial 
ou integralmente, o resíduo tributário existente na sua 
cadeia de produção. 

O valor do benefício será calculado mediante a 
aplicação do percentual de 3%, previsto no Decreto 
nº 7.633, de 01 de dezembro de 2011, sobre a recei-
ta decorrente da exportação de bens produzidos pela 
pessoa jurídica. 

Os efeitos do REINTEGRA serão aplicados às 
exportações brasileiras até 31 de dezembro de 2012.

Entende-se como receita decorrente da exporta-
ção: o valor da mercadoria no local de embarque, no 
caso de exportação direta; e o valor da nota fiscal de 
venda para a Empresa Comercial Exportadora (ECE), 
no caso de exportação por meio de ECE.

É importante destacar que tal disposição aplica-
-se, apenas, ao bem manufaturado no País, cujo custo 
total de insumos importados não ultrapasse o limite 
percentual do preço de exportação, definido no Decreto 
nº 7.633, de 01 de dezembro de 2011. 

Nesses casos, são também considerados como 
nacionais os insumos originários dos demais países 
integrantes do Mercado Comum do Sul que cumprirem 
com os requisitos do Regime de Origem do Mercosul. 

Assim, ao requerer o ressarcimento do valor 
apurado no REINTEGRA, a pessoa jurídica deverá 
declarar que o percentual de insumos importados não 
ultrapassou o limite estabelecido.

Por outro lado, vale dizer que, por meio da Instru-
ção Normativa nº 1.224, de 23 de dezembro de 2011, 
da Receita Federal do Brasil (RFB), foram normatizados 
os procedimentos para compensação do REINTEGRA. 

O pedido de ressarcimento deverá ser efetuado 
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produ-
tora, que efetue exportação de bens manufaturados, 
mediante utilização do Programa Gerador do Pedido 
de Restituição ou Reembolso e Declaração de Com-
pensação (PER/DECOMP) ou, na impossibilidade de 
sua utilização, mediante o formulário “Pedido de Res-
tituição ou Ressarcimento”, constante do Anexo I, da 
Instrução Normativa, nº 900, de 30 de dezembro de 

2008, da Receita Federal do Brasil (RFB), acompanha-
do de documentação comprobatória do direito creditório. 

Preenchidas todas as formalidades pelas empre-
sas solicitantes, o pedido do benefício poderá ser trans-
mitido após o encerramento do trimestre-calendário em 
que ocorreu a exportação e a averbação do embarque. 

Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se 
a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo 
valor total do crédito apurado no período. 

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 
na opinião dos representantes da Movergs, o REINTE-
GRA tem importância significativa para o desempenho 
de todo o setor exportador brasileiro, para a criação 
de novos postos de trabalho nas unidades industriais, 
para o crescimento das exportações e para aumentar 
a competitividade dos produtos brasileiros nos merca-
dos internacionais.

Além dos resultados positivos que é capaz de 
proporcionar, a Associação entende que ele está to-
talmente alinhado com o pensamento de não “exportar 
imposto” e com a prática empregada por outros países, 
que procuram desonerar efetivamente as suas expor-
tações, com o objetivo de garantir competitividade às 
suas vendas externas. Portanto, para o setor exportador 
do meu Estado, a decisão governamental de tornar o 
REINTEGRA um regime permanente, seria, sem dúvi-
da alguma, o melhor acerto, porque beneficiaria todas 
as indústrias exportadoras do País. 

Mas, no cenário atual, o que os empresários do 
setor mais temem é o fim do benefício.

Como ficou claro no decorrer deste pronuncia-
mento, o REINTEGRA foi criado em 01 de dezembro 
de 2011, com a finalidade de garantir, às empresas 
exportadoras, o ressarcimento de 3% sobre o fatura-
mento das exportações de produtos manufaturados, 
até 31 de dezembro de 2012. 

Faltando, portanto, menos de dois meses para 
a sua extinção, o Governo Federal ainda não se pro-
nunciou claramente sobre a continuidade, ou não, do 
incentivo. 

É importante reafirmar que essa incerteza vem 
causando grande apreensão entre as empresas ex-
portadoras. 

Para elas, o ideal seria contar com o REINTEGRA 
como um benefício permanente. No entanto, neste 
momento, a certeza da prorrogação por mais um ano 
já seria suficiente.

Cabe, portanto, ao Governo, comunicar com an-
tecedência, aos setores produtivos, qual será sua po-
sição sobre o futuro do programa. 

Inegavelmente, tal informação seria de grande 
importância porque estamos às portas do final do ano 
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e as empresas precisam organizar suas agendas de 
negociações comerciais para 2013.

A mídia tem noticiado que o Governo tende a 
prorrogar a validade do programa, por entender que 
ele se mostrou necessário para manter a competiti-
vidade dos empresários, em um ambiente comercial 
de barateamento dos produtos importados por ou-
tros países.

Recentemente, o Ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, abor-
dado sobre o assunto, afirmou que o Governo tomará 
uma posição nos próximos dias.

As empresas têm, pelo REINTEGRA, desonera-
ção de tributos como: a Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide), o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), além do Programa de Integração 
Social (PIS), e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins). 

São estímulos que, a meu ver, não prejudicam 
em nada o espaço fiscal, haja vista que o Ministério da 
Fazenda prevê, para 2013, um crescimento de 4,5% 
do Produto Interno Bruto (PIB).

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje, 29 de novembro, será realizado o Se-
minário em Defesa da Ancestralidade Africana no Brasil.

No folder que me foi entregue, consta a justifica-
tiva desta atividade: a negação da cultura e da huma-
nidade da população negra no Brasil. 

Essa negação vem acontecendo ao longo de 
toda nossa história e teve início a partir do momento 
que os primeiros africanos chegaram neste país, na 
condição de mão-de-obra compulsória.

Todos nós sabemos que mesmo após a Lei Áurea 
(1888) e o advento da República (1889), a violência 
continuou incidindo sobre as tradições de matriz afri-
cana preservadas no país. 

Inúmeras lideranças foram mortas e muitos tam-
bores foram silenciados na luta para a manutenção 
da sua cosmovisão e dos seus valores civilizatórios.

Sr. Presidente, esse Seminário irá debater a vio-
lência e o desrespeito contra a ancestralidade africana 
no Brasil, que vem aumentando, basta ver a proliferação 
de Projetos de Lei contra as suas práticas alimentares 
tradicionais, e os recentes ataques a lideranças e ca-
sas em todo o país, inclusive em 2012.

Entre os objetivos do Seminário estão:
– Propiciar o diálogo qualificado, dos pontos de 

vista jurídico e sócio-cultural, sobre as práticas tradi-
cionais de matriz africana no Brasil, especialmente as 
práticas alimentares;

– Discutir estratégias para o enfrentamento à 
violência racial e para a defesa da ancestralidade afri-
cana no país.

O Seminário é uma iniciativa da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presi-
dência da República, cuja Ministra é Luiza Bairros; da 
Frente Parlamentar Mista pela Igualdade Racial em 
Defesa dos Quilombolas, que tem como presidente 
o Deputado Luiz Alberto e da Frente Parlamentar em 
Defesa dos Povos Tradicionais de Terreiro, cuja presi-
denta é a Deputada Érika Kokay.

A Ministra Luiza Bairros, da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da 
República irá compor a mesa de abertura do evento. 

Fico muito feliz que esse tema seja colocado em 
debate, pois a ancestralidade africana no Brasil pre-
cisa ser devidamente reconhecida e, o respeito a ela 
incentivado e praticado por toda sociedade.

Sucesso a todos neste importante debate!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, meus Amigos e minhas amigas, hoje, 
aqui na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa vamos debater a questão dos índios Su-
ruwahás no Brasil.

Veremos a exibição do documentário realizado 
pelo jornalista Paul Rafalle e do cinegrafista Tim Noo-
nam durante o período que conviveram com os índios 
suruwahás na região amazônica.

No documentário há o registro dias reais neces-
sidades daquele povo e da violação de alguns direitos 
fundamentais o que merece uma atenção especial.

O Senador Magno Malta, apresentou o assunto 
aqui nesta Comissão, para trazer ao conhecimento 
de todos e em especial das autoridades competentes.

O tema que soa realmente como uma denúncia 
a uma situação que embora seja tida como cultural, 
acima de tudo é uma agressão a humanidade.

A área indígena Suruwahá está localizada no Es-
tado do Amazonas, na região sudoeste, a noroeste da 
cidade de Lábrea. Ela está cercada pelos rios Cunhuá 
e Riozinho e pelo igarapé Coxodoá.

Três igarapés são de importância muito grande 
para a sobrevivência do grupo.

O documentário que veremos a seguir vai apro-
fundar esse conhecimento, razão pela qual gerou esta 
audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecemos ao Senador Paulo Paim.
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ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Com relação à Medida Provisória de 
nº 580, não há acordo para a sua votação.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 24, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 580, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 24, de 2012, que altera as 
Leis nºs 11.759, de 31 de julho de 2008, que 
autoriza a criação da empresa pública Centro 
Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. CEITEC, 11.578, de 26 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a transferência obriga-
tória de recursos financeiros para a execução 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de 
ações do Programa de Aceleração do Cres-
cimento – PAC, e 12.462, de 4 de agosto de 
2011, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 580, de 2012).
Parecer sob nº 32, de 2012, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Afonso Florence (PT-BA) e Re-
lator Revisor: Senador Anibal Diniz (PT-AC); favo-
rável à Medida Provisória, nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão nº 24, de 2012, que oferece.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 129, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 987, de 2012 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 129, de 2012, de iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito do ECAD, 
que dispõe sobre a Gestão Coletiva de Direitos 
Autorais e estabelece condições para o exercí-
cio das prerrogativas do Escritório Central cujo 
objetivo é a arrecadação e a distribuição dos 
direitos relativos à execução pública de obras 
musicais e literomusicais e de fonogramas.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011

Votação, em segundo turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Valdir Rau-

pp, que altera a redação do art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 
2009, para ampliar o prazo de adesão ao re-
gime especial de precatório até a data de 31 
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 1.017, de 2012, da Comissão 
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 42, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Sérgio Souza, que cria 
Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 380, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que institui a Política Nacional de 
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia 
e da Faixa de Fronteira.

6 
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
926, de 2012, do Senador Delcídio Amaral, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 513, de 2007; e 127, de 
2012, por regularem matéria correlata (servi-
ços essenciais para efeito de greve).

7 
REQUERIMENTO Nº 938, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
938, de 2012, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 83, de 2007 (que se encon-
tra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 
84, de 2007); e 127, de 2012, por regularem 
matéria correlata.
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8 
REQUERIMENTO Nº 957, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
957, de 2012, da Senadora Ana Amélia, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 351, de 2012, além da Comissão constan-
te do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Assuntos Econômicos (juros e correção 
monetária no âmbito da Justiça do Trabalho).

9 
REQUERIMENTO Nº 958, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
958, de 2012, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 
89, 100 e 114, de 2012 – Complementares, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal – FPE).

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.038, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 combinado com 

o art. 374, II, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, a tramitação conjunta dos projetos de lei abaixo 
relaciona dos para que os mesmos sejam analisados 
no âmbito da Comissão Temporária destinada a apre-
ciar os Projetos de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, 
todos de 2012, por versarem sobre o mesmo tema, 
relacionado a projeto de código.

São eles:
PLC 12/09, PLC 57/09, PLC 99/09, PLC 143/08, 

PLC 182/08, PLC 193/08, PLC 40/07, PLS 50/12, PLS 
50/12, PLS 90/12, PLS 97/12, PLS 209/12, PLS 6/11, 
PLS 65/11, PLS 271/11, PLS 439/11, PLS 460/11, 
PLS 463/11, PLS 470/11, PLS 125/10, PLS 180/10, 
PLS 274/10, PLS 276/10, PLS 283/10, PLS 1/09, PLS 
135/09, PLS 408/09, PLS 429/09, PLS 340/08, PLS 
154/07, PLS 542/07 E PLS 371/12.

Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias, Lí-
der do PSDB

REQUERIMENTO  
Nº 1.039, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, “c”, 
12, do Regimento Interno do Senado Federal, que o 
Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012, que “Altera 

a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe so-
bre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias 
e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 
da Constituição Federal, para proibir a venda de pro-
dutos de tabaco nos locais que especifica”, seja reme-
tido ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, por estar no âmbito de sua competência.

Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.

REQUERIMENTO  
Nº 1.040, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso I do art. 279 do 
Regimento Interno, que o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 139 de 2012, seja apreciado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, além das comissões cons-
tantes do despacho inicial. 

Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá, 
PMDB–RR.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia 
oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 1.041, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 218, VII, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que sejam enca-
minhados Votos de Pesar, à Rede Bandeirantes e aos 
familiares do jornalista Joelmir Beting que morreu aos 
75 anos, na madrugada de hoje. 

Nascido em 21 de dezembro de 1936 na cidade 
de Tambaú, no interior paulista, o palmeirense Joel-
mir Beting trabalhava atualmente na TV Bandeirantes, 
onde fazia comentários e apresentava o Canal Livre. 
Joelmir Beting era casado com Lucila, com quem teve 
dois filhos: o também jornalista Mauro Beting, e o publi-
citário Gianfranco. Mauro, que estava no ar pela Rádio 
Bandeirantes, leu uma carta em homenagem ao pai. 
Num trecho dela, disse: “Uma coisa aprendi com você, 
Babbo. Antes de ser um grande jornalista é preciso ser 
uma grande pessoa”. 

Teve sempre um olhar extremamente correto na 
avaliação de tudo que aconteceu no setor do agrone-
gócio, especialmente nos momentos de discussão do 
Novo Código Florestal. Excelente profissional e um 
mestre na análise econômica. Joelmir Beting simplificou 
a linguagem para o povo entender melhor a economia.

O corpo do jornalista foi velado na manhã des-
ta quinta-feira, no Cemitério do Morumbi. A partir das 
14 hs será levado para o Cemitério Horto da Paz, em 
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Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde de-
verá ser cremado.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2012. – 
Senadora Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO  
Nº 1.042, DE 2012

Requer Voto de Pesar pelo falecimento do 
jornalista Joelmir Beting, ocorrido nesta 
quinta-feira, 29 de novembro, em São Paulo.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 

Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento do 
jornalista Joelmir Beting, ocorrido nesta quinta-feira, 
29 de novembro, em São Paulo.

Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja levado 
ao conhecimento da família.

Justificação

Jornalista, comentarista de economia e política do 
Grupo Bandeirantes, Joelmir Beting participava diaria-
mente do “Jornal da Band” e do “Primeiro Jornal”. Foi 
âncora do “Canal Livre”, apresentado aos domingos, e 
fez comentários diários no canal BandNews, além dos 
programas “Jornal Gente” e “Três Tempos”. 

De bóia fria aos sete anos no interior de São Paulo 
a um dos principais jornalistas de economia do país. 
Nascido em 21 de dezembro de 1936 em Tambaú, Jo-
elmir Beting se formou em Ciências Sociais pela USP, 
mas foi o jornalismo a profissão que escolheu.

Antes mesmo de concluir o curso em 1962, ele já 
começara na carreira em 1957, quando trabalhou em 
jornais como O Esporte e Diário Popular, ambos em 
São Paulo, fazendo matérias sobre futebol. Também 
trabalhou na rádio Panamericana (atual Joven Pan), 
Gazeta, Bandeirantes e CBN.

Na TV, trabalhou na Gazeta, Record e Globo 
--nesta última, de agosto de 1985 até julho de 2003--, 
passando pelo “Espaço Aberto”, na Globo News. 

Joelmir Beting deixa uma lacuna irreparável no 
jornalismo brasileiro, e uma das frases mais emblemá-
ticas do nosso futebol: “Gol de placa”.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2012.  – 
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO  
Nº 1.043, DE 2012

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de 
Voto de Pesar pelo falecimento do ex-deputado federal 
Senhor Sérgio Miranda, bem como seja encaminha-
da o referido Voto aos seus familiares e amigos, em 

nome de sua viúva a senhora Cristina Matos Brito, no 
seguinte endereço: SQN 107, Bloco E Aptº 109, CEP: 
70.740-050.

Justificação

O ex-deputado federal Sérgio Miranda morreu 
nesta madrugada de segunda-feira dia 26 de Dezem-
bro de 2012, em Brasília, vítima de câncer. O velório 
ocorrerá em Brasília e o enterro, que também será em 
Brasília, acontecerá na manhã desta terça-feira no dia 
27 de dezembro de 2012.

Sérgio Miranda era professor e nasceu em Be-
lém (PA). Foi deputado federal por Minas Gerais por 
quatro mandatos (1993 a 2006) e sempre foi indicado 
como um dos mais influentes da Câmara pelo De-
partamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap). Destacou-se principalmente pelo seu trabalho 
nas áreas orçamentária, previdência, direitos sociais 
e trabalhistas. Sérgio Miranda foi militante do Partido 
Comunista do Brasil durante quase cinco décadas e 
exerceu vários mandatos como membro do Comitê 
Central e da Comissão Política. Com 43 anos de mili-
tância no PCdoB, Miranda deixou o partido em 2005 e 
assumiu a presidência do PDT em Belo Horizonte. Foi 
candidato à prefeitura da capital mineira em 2008, mas 
não venceu. Atualmente trabalhava na Fundação Leo-
nel Brizola Alberto Pasqualini, do PDT. Ele também foi 
vereador em Belo Horizonte entre 1988 e 1992. Assu-
miu como deputado após renúncia de Célio de Castro.

Na semana passada, Sérgio Miranda foi condeco-
rado com a Medalha do Mérito Legislativo, premiação 
concedida pela Câmara dos Deputados. 

Neste momento de perda e dor, transmito meus 
sentimentos a seus familiares e amigos. 

Sala das Sessões, 27 de Novembro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO  
Nº 1.044, DE 2012

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, a inserção em ata 
de Voto de Congratulações e Aplausos, a capitão-de-
-mar-e-guerra Dalva Maria Carvalho Mendes, por ter 
sido promovida a primeira mulher oficial general das 
Forças Armadas no Brasil, no dia 26 de Novembro de 
2012, bem como seja encaminhado o referido voto no 
seguinte endereço: Policlínica Naval Nossa Senhora da 
Glória. Rua Conde de Bonfim, 54 – Tijuca, Rio de Ja-
neiro – RJ, 20520-053.

Justificação

O comando da Marinha oficializou na manhã do 
dia 26 de Novembro de 2012 a promoção da primeira 
mulher oficial general das Forças Armadas no Brasil.
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A capitão de mar e guerra Dalva Maria Carvalho 
Mendes, 56, subiu para o posto de contra-almirante 
simbolizado por duas estrelas-– após 32 anos de car-
reira militar.

Dalva Mendes deixa a patente de capitão de 
mar e guerra para assumir o terceiro posto mais im-
portante da Marinha. Com a promoção, estão acima 
dela apenas os ocupantes do cargo de vice-almirante 
(três estrelas) e almirante de esquadra (quatro estre-
las), atual topo da força.

A Marinha foi a primeira força a aceitar mulheres, 
em 1980. Dalva Mendes ingressou na primeira turma 
do Corpo Auxiliar Feminino de Oficiais em 1981.

Ela conta que estava no Centro Cirúrgico do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ (Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro), quando uma 
colega chegou com a novidade da primeira seleção 
de mulheres da Marinha. Na época, lembra que foram 
mais de 4.000 candidatas inscritas.

Viúva e com um casal de filhos, a médica con-
quistou seu sonho na carreira militar. Ela como toda 
mulher tem o perfil de mãe e mãe tem todas essas 
características, general linha dura, disciplinadora, uma 
pessoa cordial e conciliadora. A militar nunca sofreu 
preconceito na carreira e sempre contou com o apoio 
dos colegas.

É com enorme alegria que recebo esta notícia, 
fico muito feliz e espero que você seja um exemplo 
para outras mulheres. 

Parabéns Dalva Maria Mendes pelo comprometi-
mento e dedicação no trabalho e por esses 32 anos de 
carreira militar que lhe promoveram a primeira mulher 
oficial general das forças armadas.

Sala das Sessões, 28 de Novembro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 1.045, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
licitadas ao senhor Ministro da Justiça, no âmbito da 
Polícia Federal, as seguintes informações quanto a 
“Operação Porto Seguro”.

A Polícia Federal elucidou a chamada “Operação 
Porto Seguro”, onde várias autoridades foram acusadas 
de comandar um grupo que fazia tráfico de influência 
em órgãos federais.

Diante disso solicito a seguinte informação:
Cópia, na íntegra, do Inquérito da Operação Por-

to Seguro.

Justificação

Segundo a Polícia Federal várias autoridades es-
tariam envolvidas em um esquema de favorecimento 
em órgãos federais. O caso do ex-senador Gilberto 
Miranda, que teria sido favorecido no projeto de um 
complexo portuário no valor de R$ 2 bilhões na ilha 
de Bagres, em área de proteção permanente, que fica 
lado do porto de Santos, seria o empreendimento de 
maior negócio descoberto na referida operação.

Assim sendo, é imprescindível que esta Casa 
tenha acesso ao referido inquérito. 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 
2012 (nº 2.172/2011, na Casa de origem, do Deputa-
do Nelson Bornier), que confere ao Município de Nova 
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, o título de Capital 
Nacional dos Cosméticos. 

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimen-
to Interno, o Projeto será apreciado terminativamente 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde 
poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, 
nos termos do art. 122, II, c, da referida Norma Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
334 a 336, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, comunicando 
a aprovação de Substitutivos, respectivamente, aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 444, de 2011; 73, de 
2007; e ao Projeto de Lei da Câmara 113, de 2011, 
que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Se-
nado nº 393, de 2011.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 334/2012/CMA

Brasília, 28 de novembro de 2012

Assunto: Decisão terminativa – PSL nº 444, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, na 49ª Reunião Ordinária de 27-11-2012, 
Substitutivo Integral oferecido ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 444, de 2011, de autoria do Senador Antonio 
Carlos Valadares, que “Altera a Lei nº 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico e dá outras providências, 
para determinar a medição individualizada do consu-
mo hídrico nas edificações condominiais”.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. nº 335/2012/CMA

Brasília, 28 de novembro de 2012

Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 73, de 2007
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, na 49ª Reunião Ordinária de 27-11-2012, 
Substitutivo Integral oferecido ao Projeto de Lei do 
Senado nº 73, de 2007, de autoria da Senadora Kátia 

Abreu, que “Regulamenta as atividades de pesquisa, 
produção, importação, liberação no ambiente e comer-
cialização de clones de mamíferos, exceto humanos, 
peixes, répteis e aves”.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Of. nº 336/2012/CMA

Brasília, 28 de novembro de 2012

Assunto: Decisão terminativa – PLC nº 113, de 2011, 
e PLS 393, de 2011

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, na 49ª Reunião Ordinária de 27-11-2012, 
Substitutivo Integral, oferecido ao Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 113, de 2011, de autoria do 
Deputado Valtemir Pereira, que “Acrescenta dispositivo 
à Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 2004”.

Informo que o Projeto de Lei do Senado nº 393, 
de 2011, de autoria do Senador Cyro Nogueira, que 
“Acrescenta § 2º ao art. 2º da Lei nº 10.962, de 11 de 
outubro de 2004, que dispõe sobre a oferta e as formas 
de afixação de preços de produtos e serviços para o 
consumidor, para exigir que os fornecedores varejistas 
de produtos ofertados ao consumidor afixem o preço 
de venda do produto e o preço por unidade padrão de 
medida”, que tramita em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara dos Deputados nº 113, de 2011, restou 
prejudicado ante a aprovação do Substitutivo Integral.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência aos Ofícios nºs 334 
a 336, de 2012, a Presidência comunica ao Plenário 
que às matérias poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão, no turno suplementar, 
perante a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, as seguintes matérias:

São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 114 

e 115, de 2012, vão às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à 
Constituição que será lida.

É lida a seguinte:



64902 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 64903 



64904 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 64905 



64906 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Novembro de 2012



Novembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 64907 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A proposta de emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Mário 

Couto, Aloysio Nunes Ferreira, Cássio Cunha Lima, 

Cyro Miranda, a Srª Senadora Angela Portela e o Sr. 

Senador Ciro Nogueira enviaram discursos à Mesa, 

para serem publicados na forma do disposto no art. 

203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, do 

Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do editorial intitulado, “Convergência 
no Supremo”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo 
em sua edição de 29 de agosto de 2012.

O editorial destaca a forma que está tomando o 
julgamento do mensalão, em como os Ministros estão 
seguindo a mesma linha ao se manifestarem no pro-
cesso ao entenderem que houve peculato e corrupção 
ativa e passiva nas transações envolvendo os acusados. 

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima cita-
do considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

Convergência no Supremo 

29 de agosto de 2012

O Estado de S.Paulo
Começou a tomar forma, na sessão da segunda-

-feira do Supremo Tribunal Federal (STF), a convicção 
que tende a prevalecer no julgamento dos 37 acusados 
de participar do “mais atrevido e escandaloso esquema 
de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado 
no Brasil”, como o procurador-geral da República, Ro-
berto Gurgel, definiu o mensalão. E não apenas porque 
todos os seis ministros que se manifestaram até então, 
incluídos o relator do processo Joaquim Barbosa e o 
revisor Ricardo Lewandowski, entenderam que houve 
peculato (desvio de recursos por detentor de cargo 
público), além de corrupção ativa e passiva nas tran-
sações de um diretor do Banco do Brasil (BB), Henri-
que Pizzolato, com o publicitário Marcos Valério e seus 
sócios Cristiano Paz e Ramon Hollerbach. À exceção 
da ministra Rosa Weber, que preferiu não abordar por 
enquanto o tópico, os demais pediram a condenação 
dos réus também por lavagem de dinheiro.

No mínimo tão forte como a convergência observa-
da em relação aos protagonistas de um caso do capítulo 
inicial do julgamento – o terceiro dos sete itens em que 
foi fatiado pela Corte – é a ordem de ideias que levou a 
ministra Rosa Weber e o seu colega Luiz Fux a contribu-
írem para a unanimidade que dificilmente será quebrada 
ao se completar a votação desse ponto. No outro caso 
incluído no item, o pagamento de R$ 50 mil da agência 
de Marcos Valério ao então presidente da Câmara dos 
Deputados, João Paulo Cunha, será surpresa se não se 
consolidar a atual maioria de 4 votos a 2 pela condenação 

dos envolvidos. Cunha, como se sabe, foi acusado de be-
neficiar Valério numa licitação contratada pela Câmara, 
e os R$ 50 mil seriam a contrapartida do favorecimento. 
Já Pizzolato liberou indevidamente R$ 73,8 milhões do 
Fundo Visanet, de que o BB participa, para a empresa 
do publicitário, sendo por isso recompensado com R$ 
326 mil. Aqui, os fatos falam por si e soletram sem erro 
o termo corrupção, calando a farsa do caixa 2.

Cunha, por sua vez, nega que tenha favorecido 
Marcos Valério. E sustenta que a bolada que pediu para 
a sua mulher receber em setembro de 2003 na agência 
de Brasília do Banco Rural, com fundos providos pelo 
publicitário, alegadamente a pedido do tesoureiro pe-
tista Delúbio Soares, se destinava a pagar pesquisas 
eleitorais em Osasco (onde disputa a prefeitura este 
ano). Tanto faz, avalia a ministra Rosa: “Em qualquer 
hipótese (de uso do dinheiro), a vantagem não deixa 
de ser”. Para ela, tanto faz também se Cunha praticou 
efetivamente o “ato de ofício” que configuraria o ilícito 
penal no contrato com Marcos Valério, como ficou ca-
racterizado na conduta de Pizzolato. Basta, raciocinou, 
que o agente público tenha o poder de praticá-lo para 
consumar o crime de corrupção passiva. “Quem vivencia 
o ilícito procura a sombra e o silêncio”, comentou. “O 
pagamento de propinas não se faz perante holofotes.”

Se a maioria da Corte concordar com o que ela 
própria denominou “uma certa elasticidade na prova 
acusatória”, em decorrência dessa penumbra, a situa-
ção do ex-ministro José Dirceu, acusado de ser o “che-
fe da quadrilha” do mensalão, deve se complicar. Ele 
insiste em que não há nos autos nada que comprove 
o seu envolvimento com o esquema. Mas, falando em 
tese, a ministra enfatizou: “Quanto maior o poder os-
tentado, maior a facilidade de esconder o ilícito. Delitos 
no âmbito reduzido do poder são pela sua natureza 
de difícil comprovação”. O ministro Fux foi pelo mesmo 
caminho. “Não se pratica um crime desses (corrupção) 
se não se tem autoridade”, ponderou. “Esse potencial 
é que caracteriza o crime.” Uma coisa, comparou, é o 
filho que diz ao pai: “Não fui eu”. Outra é ele dizer: “Não 
tem provas”. O fato que 6 dos 11 ministros do STF jul-
garam comprovado é o desvio de dinheiro público para 
Marcos Valério. É o começo da meada do mensalão, 
cujo miolo é o seu conluio com Delúbio Soares. Não 
há outra interpretação possível para a história toda. 

Na linha da ministra Rosa Weber, pouco importa, 
talvez, se o dinheiro afinal distribuído aos políticos pagava 
dívidas assumidas pelo PT ou se comprava votos para 
o governo Lula. Era dinheiro sujo – e isso é o que conta.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o 
registro da matéria intitulada, “Para delegado, mensalão 
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é maior que o julgado no STF”, publicada pelo jornal Fo-
lha de S.Paulo em sua edição de 13 de agosto de 2012.

A matéria destaca que o delegado da Polícia Federal 
Luís Flávio Zampronha revela que esquema do mensa-
lão não se limitava à compra de apoio político, mas que 
seria usado como meio de arrecadação de dinheiro sujo.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada 
seja considerada parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

Para delegado, mensalão  
é maior que o julgado no STF 

Integrante da PF diz que esquema não se limitava  
à compra de apoio político 

Zampronha avalia que Dirceu e Delúbio 
também poderiam ser denunciados por 
lavagem de dinheiro 

Flávio Ferreira
Enviado Especial A Brasília

O delegado da Polícia Federal Luís Flávio Zam-
pronha, que investigou de 2005 a 2011 a existência do 
mensalão, rompe o silêncio mantido nos últimos anos 
e afirma: “O mensalão é maior do que o caso em jul-
gamento no Supremo Tribunal Federal”. 

Em entrevista exclusiva à Folha, Zampronha diz 
que o esquema era mais amplo nas suas duas pon-
tas, de arrecadação e distribuição. Deveria, afirma, ser 
encarado como um grande sistema de lavagem de di-
nheiro -e não só como canal para a compra de apoio 
político no Congresso. 

O delegado abasteceu de provas o Ministério Públi-
co Federal, que, em 2006, ofereceu a denúncia ao STF. 

Zampronha manteve seu trabalho na PF para 
aprofundar as investigações e identificar mais bene-
ficiários. Deixou o caso em fevereiro de 2011, após 
entregar relatório pedindo novas apurações. 

Embora evite críticas diretas à Procuradoria, 
Zampronha revela divergências da PF em relação à 
denúncia em julgamento neste mês no STF. 

Segundo o delegado, o ex-ministro da Casa Civil 
José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares po-
deriam ter sido denunciados também por lavagem de di-
nheiro -o que não foi feito pelo Ministério Público Federal. 

Na ação a que respondem no STF, os dois são 
acusados de corrupção ativa e de formação de qua-
drilha (com penas máximas de 12 anos e 3 anos, res-
pectivamente). 

Para Zampronha, as provas mais robustas contra 
eles são por lavagem de dinheiro (até dez anos de prisão). 

Sobre Dirceu, o delegado da PF diz: “Há vários 
elementos que indicam que ele sabia dos empréstimos 
e dos repasses para os políticos”. 

Origem do Dinheiro 

O delegado diz que o mensalão “seria empregado 
ao longo dos anos não só para transferências a par-
lamentares, mas para custeio da máquina partidária 
e de campanhas eleitorais e para benefício pessoal 
dos integrantes”. 

“O dinheiro não viria apenas de empréstimos ou 
desvios de recursos públicos, mas também poderia vir 
da venda de informações, extorsões, superfaturamen-
tos em contratos de publicidade, da intermediação de 
interesses privados e doações ilegais.” 

Por outro lado, Zampronha também considera 
haver “injustiças” na denúncia -referência a réus que 
eram subordinados dos operadores e beneficiários 
do mensalão. 

“Os funcionários não sabiam o que estava acon-
tecendo”, afirma o delegado, citando Anita Leocádia 
(assessora parlamentar) e Geiza Dias (gerente da 
SMPB, agência do publicitário Marcos Valério). 

Empréstimos 

Outra discordância refere-se à acusação da Pro-
curadoria de que os empréstimos obtidos nos bancos 
Rural e BMG eram de fachada. 

Para Zampronha, os empréstimos eram verda-
deiros e seriam quitados com dinheiro a ser arreca-
dado pelo esquema -a exemplo do que teria ocorrido 
no chamado “mensalão mineiro” (suposto esquema de 
Valério com tucanos em Minas em 1998). 

Ele considera que a Procuradoria errou ao denunciar 
quatro dirigentes do Banco Rural pelo envolvimento nos 
empréstimos, pois não teria ficado configurada a ligação 
pessoal deles com as operações (a cargo, diz, do ex-
-dirigente da instituição José Augusto Dumont, já morto). 

Zampronha afirma que os recursos desviados do 
fundo Visanet (apontado como fonte do mensalão) e 
repassados à agência de Marcos Valério eram públi-
cos, pois pertenciam ao Banco do Brasil. 

Os réus no STF alegam que os recursos eram 
privados. “O dinheiro era do Visanet, mas repassado 
ao Banco do Brasil. A partir daí, o dinheiro passava a 
ser do banco e o Visanet não tinha mais ingerência nas 
decisões sobre a destinação dos recursos.” 

Para Zampronha, a participação do réu e ex-
-diretor do banco Henrique Pizzolato nos repasses foi 
comprovada. 
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste 
momento para fazer o registro do artigo de autoria do 
professor Denis Rosenfield, intitulado: “Espelhamento 
narcisista”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo 
em sua edição de 10 de setembro de 2012.

Segundo o autor, a sucessão de greves no setor 
público demonstra que a burocracia do estado está 
virando as costas para a sociedade. Cada setor no 
serviço público olha para o outro e nenhum deles olha 
para a sociedade.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

Espelhamento narcisista 

10 de setembro de 2012

Denis Lerrer Rosenfield – O Estado de S.Paulo
A sucessão de greves do setor público nestes 

últimos meses e, com maior ênfase, nas últimas se-
manas mostra um divórcio crescente entre o funcio-
nalismo público e os cidadãos deste país. É como se 
a burocracia estatal estivesse dando as costas para a 
sociedade, que a sustenta.

Convém assinalar que o serviço público não é um 
fim em si mesmo, mas uma instância estatal voltada 
para atender às demandas da sociedade. Se houver 
um descolamento entre ambos, as distorções serão 
inevitáveis, com os cidadãos desenvolvendo a percep-
ção de que a burocracia estatal não cumpre suas fun-
ções, aparecendo essa como uma casta que procura 
somente o atendimento dos seus próprios interesses.

O Estado – logo, a burocracia estatal – é financia-
do pelos contribuintes por meio de impostos, contribui-
ções e taxas. Na verdade, ele dá um destino diferente 
aos bens alheios, em nome do bem coletivo capaz de 
produzir. Se há transferência de bens privados para 
a esfera estatal, é com a finalidade de que ela seja 
capaz de retribuir com os serviços correspondentes.

A sociedade tem o legítimo anseio de que as fun-
ções públicas sejam efetivamente exercidas, justifican-
do, dessa maneira, os recursos que lá são aplicados. 
O Estado, em todo caso, não poderia fazer uso indis-
criminado e arbitrário dos recursos que recebe para 
gerir em nome do bem coletivo. A burocracia estatal 

existe – ou deveria existir – para atender os cidadãos. 
Se estes transferem uma parte dos seus bens para o 
Estado, é para que tenham o retorno adequado sob 
a forma de serviços. Não transferem esses recursos 
para que os funcionários públicos sejam um fim em si 
mesmos, independentemente dos serviços prestados.

Nesse sentido, chama particularmente a atenção 
o fato de a greve de setores do funcionalismo público 
ter como maiores prejudicados os cidadãos, esses 
mesmos que sustentam a burocracia estatal e seus 
salários. Em vez de terem seus serviços assegurados, 
confrontam-se com as piores incomodidades em seu 
cotidiano e em seu trabalho, com repercussões que 
afetam a livre circulação, a saúde e a vida profissional 
em geral. A insegurança é uma das suas faces.

Mais especificamente, as greves do serviço pú-
blico têm frequentemente como objetivo prejudicar os 
cidadãos, como se assim suas demandas pudessem 
ser atendidas. E perdem o apoio da população em seu 
enfrentamento com os governantes. Esse prejuízo não 
se dá só pela omissão dos serviços prestados, mas 
também sob a forma claramente desrespeitosa de 
“operações-padrão”, por exemplo.

Ora, “operações-padrão” nada mais são do que 
formas acintosas utilizadas pelos grevistas para produ-
zirem um prejuízo ainda maior para os cidadãos, pois 
a lentidão e o descaso daí resultantes são exasperan-
tes. Filas enormes se formam, como se os grevistas 
estivessem agindo de acordo com a lei, enquanto o 
fazem ao arrepio dela. Eles afrontam ao mesmo tempo 
o Estado de Direito e os cidadãos.

Logo, não deveria ser um segredo para ninguém 
que essas greves se tornam cada vez mais impopulares, 
não angariando nenhuma simpatia. Pudera! Se foram 
feitas para perturbar a vida dos cidadãos, o seu resul-
tado só pode ser o descontentamento generalizado.

Ademais, a média dos salários de alguns desses 
setores grevistas é muito maior do que a que vigora no 
setor privado, além de terem garantias como a da apo-
sentadoria integral. Ou seja, quem sustenta a burocracia 
estatal ganha bem menos do que quem usufrui esses 
recursos transferidos sob a forma de impostos, contribui-
ções e taxas. Os que contribuem pagam pelo que não 
recebem e, além disso, são afrontados em sua vida coti-
diana. Por sua vez, os que deveriam prestar os serviços 
públicos correspondentes ganham muito melhor do que os 
que transferem uma parte dos seus bens para o Estado.

O funcionalismo público está cortando, dessa 
maneira, os seus laços com a sociedade. Os servido-
res estão vivendo no que se poderia denominar es-
pelhamento narcisista, que se explica por demandas 
eufemísticas de “mudanças de planos de carreira”. O 
que são, na verdade, essas demandas?
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Elas são o produto de uma espécie de espelha-
mento entre as diversas carreiras do funcionalismo 
público, uma procurando equiparar-se ou mesmo ultra-
passar a outra. Cada setor olha para o outro, nenhum 
deles dirigindo o seu olhar para a sociedade. Funcio-
nários de uma carreira x procuram se igualar aos de 
uma carreira y, a partir de uma visão enviesada dos 
serviços prestados, como sendo, ainda segundo eles, 
do mesmo tipo.

Toda equiparação se torna, assim, um aumento 
salarial travestido, como se disso não se tratasse. Criam-
-se as condições de uma bola de neve que termina inva-
dindo toda a burocracia estatal. O seu desfecho consiste 
num incremento substancial dos gastos públicos com 
a folha salarial, num processo que desconhece limites. 
Desenvolve-se todo um corporativismo sindical, que 
ganhou grande incremento no governo Lula, particular-
mente atento ao atendimento dessa sua base eleitoral.

A sociedade observou, estarrecida, demandas 
crescentes, criando um hiato importante em relação 
aos salários vigentes no setor privado. Surge, então, 
um sentimento difuso de injustiça na opinião pública, 
produto do descolamento produzido entre a casta bu-
rocrática e o comum dos cidadãos.

O espelhamento narcisista das carreiras do serviço 
público traduz-se por outro espelhamento ainda: o dos 
cidadãos que não se reconhecem no destino dado aos 
seus recursos. Nesse sentido, a não leniência do governo 
Dilma Rousseff no tratamento dado aos grevistas, com 
ameaças tornando-se efetivas de corte de ponto, só po-
deria ter o apoio dos cidadãos que se sentem prejudi-
cados. Os grevistas, por sua vez, foram entregues à sua 
responsabilidade pelos danos causados à sociedade, cuja 
consequência bem poderia ser o não pagamento dos dias 
parados. Seriam simplesmente remetidos à sua escolha. 

Professor de Filosofia Na Ufrgs
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
fazer o registro do artigo de autoria do historiador e 
professor da UFSCAR Marco Antonio Villa, intitulado: 
“Tempos sombrios, tempos petistas”, publicado pelo 
jornal Estado de S. Paulo em sua edição de 11 de no-
vembro de 2012.

Segundo o autor, a liderança do PT foi desnuda-
da pelo mensalão. A República está em frangalhos e 
o PT falando em controle social da mídia.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado 
seja considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CÁSSIO CUNHA LIMA EM SEU PRONUN-
CIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

Tempos sombrios, tempos petistas 

11 de novembro de 2012

Marco Antonio Villa - Historiador; É Professor Do 
Departamento De Ciências Sociais Da Universidade 
Federal De São Carlos (Ufscar) - O Estado De S.Paulo

Luiz Inácio Lula da Silva está calado. O que é 
bom, muito bom. Não mais repetiu que o mensalão foi 
uma farsa. Também, pudera, após mais de três meses 
de julgamento público, transmitido pela televisão, com 
ampla cobertura da imprensa, mais de 50 mil páginas 
do processo armazenadas em 225 volumes e a con-
denação de 25 réus, continuar negando a existência 
da “sofisticada organização criminosa”, de acordo com 
o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, se-
ria o caso de examinar o ex-presidente. Mesmo com 
a condenação dos seus companheiros - um deles, o 
seu braço direito no governo, José Dirceu, o “capitão 
do time”, como dizia -, aparenta certa tranquilidade.

Como disse o ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Lula é “um sujeito 
safo”. É esperto, sagaz. Conseguiu manter o manda-
to, em 2005, quando em qualquer país politicamente 
sério um processo de impeachment deveria ter sido 
aberto. Foi uma manobra de mestre. Mas nada supera 
ter passado ao largo da Ação Penal 470, feito digno 
de um Pedro Malasartes do século 21.

Mas se o silêncio público (momentâneo?) de Lula 
é sempre bem visto, o mesmo não pode ser dito das 
articulações que promove nos bastidores. Uma delas 
foi o conselho para que Dilma Rousseff não compa-
recesse à posse de Joaquim Barbosa na presidência 
do STF. Ainda bem que o bom senso vigorou e ela vai 
ao ato, pois é presidente da República, e não somente 
dos petistas. O artífice de diversas derrotas petistas 
na última eleição (Recife, Belo Horizonte e Campinas 
são apenas alguns exemplos) continua pressionando 
a presidente pela nomeação de um “ministro compa-
nheiro” na vaga aberta pela aposentadoria de Carlos 
Ayres Brito. E deve, neste caso, ser obedecido.

O ex-presidente quer se vingar do resultado do 
julgamento do mensalão. Nunca aceitou os limites 
constitucionais. Considera-se vítima, por incrível que 
pareça, de uma conspiração organizada por seus ad-
versários. Acha que tribunal é partido político. Decla-
rou recentemente que as urnas teriam inocentado os 
quadrilheiros. Como se urna fosse toga. Nesse papel 
tem apoio entusiástico do quarteto petista condenado 
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por corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e 
formação de quadrilha. Eles continuam escrevendo, 
dando entrevistas, participando de festas e eventos 
públicos, como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, 
como se tivessem sido absolvidos.

O que os petistas chamam de resistência não pas-
sa de um movimento orquestrado de escárnio da Justiça. 
José Dirceu, considerado o chefe da quadrilha por Ro-
berto Gurgel, tem o desplante de querer polemizar com o 
ministro Joaquim Barbosa, criticando seu trabalho. Como 
se ele e Barbosa estivessem no mesmo patamar: um 
não fosse condenado por corrupção ativa (nove vezes) e 
formação de quadrilha e o outro, o relator do processo e 
que vai assumir a presidência da Suprema Corte. Pior é 
que a imprensa cede espaço ao condenado como se ele 
- vejam a inversão de valores da nossa pobre República 
- fosse uma espécie de reserva moral da Nação. Chegou 
até a propor o financiamento público de campanha. Mas 
os petistas já não o tinham adotado?

Outro condenado, João Paulo Cunha, foi recebido 
com abraços, tapinhas nas costas e declarações de 
solidariedade pelos colegas na Câmara dos Deputa-
dos. Já José Genoino pretende assumir a cadeira de 
deputado assim que abrir a vaga. E como o que é ruim 
pode piorar, Marco Maia, presidente da Câmara, afir-
mou que a perda de mandato dos dois condenados é 
assunto que deve ser resolvido pela Casa, novamente 
desprezando a Constituição.

O julgamento do mensalão desnudou o Partido dos 
Trabalhadores (PT). Sua liderança assaltou o Estado sem 
pudor. Como propriedade do partido. Sem nenhum sub-
terfúgio. Os petistas poderiam ter feito uma autocrítica 
diante do resultado do julgamento. Ledo engano. Nada 
aprenderam, como se fossem os novos Bourbons. Depois 
de semanas e semanas com o País ouvindo como seus 
dirigentes se utilizaram dos recursos públicos para fins 
partidários, na semana que passou Dilma (antes havia 
se reunido com o criador por três horas) recebeu no Pa-
lácio da Alvorada, residência oficial, para um lauto jantar, 
líderes do PT e do PMDB. A finalidade da reunião era um 
assunto de Estado? Não. Interessava apenas aos dois 
partidos. Fizeram uma analise das eleições municipais e 
traçaram planos para 2014. Ninguém, em sã consciência, 
é contrário a uma reunião desse tipo. O problema é que 
foi num prédio público e paga com dinheiro público. Ima-
gine o leitor se tal fato ocorresse nos EUA ou na Europa. 
Seria um escândalo. Mas na terra descoberta por Cabral, 
cujas naus, logo vão dizer, tinham a estrela do PT nas 
velas, tudo pode. E quem protesta não passa de golpista.

Nesta República em frangalhos, resta esperar o 
resultado final do julgamento do mensalão. As penas 
devem ser exemplares. É o que o STF está sinalizando 
na dosimetria do núcleo publicitário. Mas a Corte sabe 

que não será tarefa nada fácil. O PT já está falando em 
controle social da mídia, nova denominação da “cen-
sura companheira”. Não satisfeito, defende também o 
controle - observe o leitor que os petistas têm devoção 
pelo Estado todo-poderoso - do Judiciário (qual, para 
eles, deve ser a referência positiva: Cuba, Camboja ou 
Coreia do Norte?). Nesse ritmo, não causará estranheza 
o PT propor que a Praça dos Três Poderes, em Brasília, 
tenha somente dois edifícios... Afinal, “aquele” terceiro 
edifício, mais sóbrio, está criando muitos problemas.

O País aguarda o momento da definição das 
penas do núcleo político, especialmente do quarteto 
petista. Será um acerto de contas entre o golpismo e o 
Estado Democrático de Direito. Para o bem do Brasil, 
os golpistas mensaleiros perderam. Mais que perde-
ram. Foram condenados. E serão presos.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do editorial intitulado “O estatismo vence a 
lucidez”, publicado pelo jornal Estado de S. Paulo de 
18 de agosto de 2012.

O editorial destaca a iniciativa do governo de cha-
mar a iniciativa privada para cuidar de investimentos 
em rodovias e ferrovias, por meio de concessões e de 
parcerias público-privadas. .

Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima citado 
seja considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)

O estatismo vence a lucidez 

18 de agosto de 2012

O Estado de S.Paulo
O governo teve um surto de lucidez e decidiu cha-

mar a iniciativa privada para cuidar de investimentos 
em rodovias e ferrovias, por meio de concessões e de 
parcerias público-privadas, mas o ataque foi contido. 
Figuras influentes no Palácio do Planalto defendem o 
modelo estatista para os próximos contratos de mo-
dernização e expansão de aeroportos. Segundo essa 
proposta, haverá um papel para a iniciativa privada, 
mas uma estatal, subsidiária da Infraero, deverá ser 
majoritária nas sociedades formadas para novos pro-
jetos aeroportuários. A tendência era conhecida e a 
presidente Dilma Rousseff mostra-se disposta a seguir 
essa orientação, segundo informou na sexta-feira o jor-
nal Valor. A decepção com o resultado das licitações 
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dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília teria 
reforçado essa inclinação. 

Antes de qualquer decisão sobre o modelo a ser 
adotado, o governo deveria estabelecer com clareza 
seu objetivo. Qual a meta principal - a melhora dos 
serviços aeroportuários ou o controle, estatal ou par-
ticular, dos empreendimentos? De um ponto de vista 
pragmático, o mais correto é subordinar o modelo de 
associação ao propósito mais importante. O governo 
precisa do setor privado para o investimento e, quase 
certamente, para a administração dos aeroportos. Pelo 
menos a importância de atrair sócios particulares é 
reconhecida, sem dificuldade aparente, no Palácio do 
Planalto. Mas grupos privados, especialmente grupos 
sérios e competentes, estarão dispostos a entrar num 
empreendimento desse tipo, tão custoso e complexo, 
como minoritários? O próprio governo parece ter dú-
vidas quanto a esse ponto. 

Além do mais, a decepção com as licitações an-
teriores está longe de ser um bom argumento a favor 
do abandono das concessões no modelo tradicional. 
As autoridades esperavam, segundo se comentou 
desde as licitações, a vitória de grupos com experiên-
cia na administração de aeroportos grandes e muito 
importantes na rede internacional de transportes. Os 
vencedores ficaram abaixo dessa expectativa, mas isso 
ocorreu, como foi reconhecido em Brasília, porque os 
critérios para habilitação foram relativamente brandos. 

O reconhecimento desse fato poderia servir para o 
governo aperfeiçoar as licitações, elevando os requisitos 
para habilitação dos concorrentes. Seria essa a atitude 
racional e pragmática. Mas o preconceito ideológico 
parece ter sufocado a racionalidade e o pragmatismo. 

Na prática, repetiu-se um padrão observado du-
rante a maior parte dos dois mandatos do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e mantido, na maioria dos 
casos, na atual gestão. A tendência à centralização 
nunca foi abandonada. Além disso, a atual presidente 
sempre se opôs, quando ministra do governo anterior, 
à consolidação da autonomia operacional das agências 
reguladoras. As consequências dessa política são evi-
denciadas por graves problemas nos setores de energia 
e telecomunicações, indiscutivelmente mal regulados. 

O anúncio dos planos de concessões e de par-
cerias no setor de transportes foi recebido, em geral, 
como sinal de arejamento no centro do governo. A 
presidente Dilma Rousseff estaria superando antigos 
limites ideológicos e valorizando mais amplamente a 
eficiência e o pragmatismo. Essa interpretação pode ter 
sido correta em relação a dois episódios - a definição 
da estratégia de investimentos em rodovias e ferrovias 
e a revisão crítica da política da Petrobrás, depois da 
troca de comando na empresa. Mas o impulso de ino-

vação parece ter-se esgotado ou ter ficado restrito a 
umas poucas áreas da administração federal. 

A extensão e o vigor da mudança ainda serão testa-
dos várias vezes nos próximos tempos. O governo ainda 
terá de cumprir várias etapas tecnicamente complexas 
para levar da intenção à prática os programas de inves-
timento em ferrovias e rodovias. Por enquanto, os órgãos 
federais encarregados da elaboração e da avaliação de 
projetos têm-se mostrado geralmente ineptos e sem 
compromisso com metas de eficiência e de qualidade. 

Até para transferir tarefas ao setor privado o go-
verno precisa de um mínimo de competência geren-
cial. Esse problema a presidente Dilma Rousseff ainda 
terá de resolver. 

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores da 
República, um velho problema continua a tirar o sos-
sego dos povos da Terra Indígena Yanomami (TIY), em 
Roraima: a invasão de suas terras, de suas culturas e 
de suas vidas, pela ação do homem branco.

Nos próximos dias, autoridades federais irão rece-
ber um documento assinado por lideranças indígenas de 
meu Estado, pedindo providências cabíveis e medidas 
urgentes, para a invasão das terras indígenas por fazen-
deiros, garimpeiros e pescadores que, desrespeitando 
a lei, estão avançando sobre os territórios indígenas.

Esta situação de insegurança que aflige os povos 
indígenas de Roraima, foi discutida em uma reunião, 
ocorrida na semana passada, na comunidade Serri-
nha, no município de Caracaraí, com as lideranças 
indígenas do Limite Leste.

Nesta reunião as lideranças indígenas discutiram 
a ocupação das terras da União, já demarcadas pelo 
Governo Federal, e o resultado de uma expedição re-
alizada, em outubro, na região do Ajarani, na fronteira 
da Terra Indígena Yanomami, para fazer o diagnóstico 
da situação na região. 

Formada por membros da Hutukara Associação 
Yanomami, representantes da Fundação Nacional do 
Índio (Funai) e integrantes do Instituto Socioambiental 
(ISA), a expedição percorreu 280 quilômetros no leste 
da terra indígena colhendo dados sobre o estado de 
insegurança que esta situação vem causando.

Conforme a expedição, na região situada entre 
os rios Ajarani e Apiaú, há marcas de invasões de não 
indígenas, que revelam a abertura de picadas marcan-
do os limites da TI Yanomami. De acordo com o vice-
-diretor da Hutukara, Maurício Yekuana, foi detectada a 
presença de pescadores e garimpeiros, especialmente 
na região do Apiaú, no município de Mucajaí. 

Senhores senadores, a região do Ajarani, na 
Terra Indígena Yanomami, foi a porta de entrada para 
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os primeiros contatos dos Yanomami com os brancos, 
que tiveram início no século XIX.

Estes contatos se intensificaram, se aprofundando 
mais no início da década de 1970, com a implantação, 
pelo governo militar, do Programa de Integração Na-
cional (PIN), que foi responsável pela construção de 
milhares de quilômetros de rodovias por toda a Ama-
zônia, tais como a Transamazônica.

É desta época, a chegada do PIN no então Terri-
tório de Roraima, com a rodovia Perimetral Norte, que 
ligaria o extremo nordeste do Brasil (Amapá) ao extremo 
noroeste amazônico, na região conhecida como Cabeça 
do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira, onde fica 
a Terra Indígena Alto Rio Negro. Até hoje, esta rodovia 
é utilizada para o acesso às comunidades indígenas.

O encontro do homem branco com o indígena, 
causou sérios problemas de ordem social, econômica 
e cultural. Nas décadas de 1970 e 1980, mais de 70% 
da população da região, que foi acometida de gripe, 
malária e outras verminoses, morreram por falta de 
assistência diferenciada à saúde. 

A década de 1990 ficou marcada pelo cresci-
mento demográfico, o que fragilizou, ainda mais, a 
terra indígena na região. Além de causar significativos 
impactos ambientais, a presença dos fazendeiros e a 
proximidade dos povos indígenas com não índios im-
puseram novas atividades produtivas. 

Neste processo de invasões de terras indígenas, 
com o extermínio de suas culturas, também são víti-
mas os povos do Assentamento Massaranduba, que 
fica próximo da TI Yanomami. 

A expedição diagnosticou uma organização, vin-
da do entorno da TI Yanomami na região do Ajarani, 
para invadir este assentamento. Por se constituir em 
um dos casos mais sérios na região, o tema também 
foi discutido com a Associação dos Produtores do Pro-
jeto de Assentamento Massaranduba.

Ali, os desmatamentos e as reservas de lotes de 
terras da União, comprovadas em imagens de vídeo, 
foram, felizmente, contidos pela ação da Funai, que 
convocou a Polícia Federal para agir imediatamente. 

Estas invasões, senhores parlamentares, são 
reflexos da política de regularização fundiária que 
o governo do Estado vem fazendo, sem fiscalização 
e sem controle. Presente à reunião de Serrinha, em 
Caracaraí, o presidente da Hutukara, Davi Kopena-
wa, reclamou da situação provocada pelas frentes de 
expansão colonizadora do INCRA e por esta prática 
de distribuição de desordenada de terras no Estado. 

São, bem sabemos nós, velhos problemas que 
geram mais medo e sofrimento e marcam terrivelmen-
te a vida dos povos indígenas de Roraima, especial-
mente, os da Terra Indígena Yanomami, uma área do 

Governo Federal protegida da ação de não indígenas, 
mas sempre ameaçada.

Recentemente, com o apoio dos indígenas, a 
Funai realizou operação de retirada de mais de 40 ga-
rimpeiros da área. Os indígenas se ressentem do fato 
de a Funai não ter terminado a desintrusão da área.

A situação nos preocupa ainda mais, pois como 
sabemos, o drama dos povos Yanomami, é do conhe-
cimento da opinião pública nacional e internacional. 
Agora, que estamos no limite, temos o desafio de agir-
mos, antes que algo de muito pior aconteça. 

Conforme Moreno Saraiva, antropólogo do ISA, 
no Limite Leste da TI Yanomami ainda há regiões pre-
servadas, sem o contato do homem, que possuem rios 
e matas preservadas e onde a caça continua.

Precisamos entrar em campo para protegermos a 
Terra Indígena Yanomami. Estas terras, nobres colegas, 
precisa estar livre da ação danosa de invasores que, 
como lembra Davi Kopenawa, só alimentam a ganân-
cia de querer a terra, a riqueza, o subsolo e a madeira. 

O Instituto de Terras e Colonização de Roraima 
(Iteraima), que é responsável pela organização da terra 
no Estado, precisa dialogar com as partes envolvidas 
neste processo, antes que o pior venha a ocorrer. 

O governo do Estado, que atua de forma não 
efetiva, precisa fiscalizar a área tem a obrigação ad-
ministrativa de proteger as terras indígenas, que são, 
na verdade, terras da União e, como sabemos todos 
nós, estão constitucionalmente protegidas. 

Era o que tinha a dizer, nobres colegas, com rela-
ção a este problema que chama a atenção da opinião 
pública internacional.

Muito obrigada.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, desde o dia 24 de novem-
bro está em vigor a Lei n° 12.654, de 28 de maio des-
te ano, que, ao estabelecer a coleta de perfil genético 
como forma de identificação criminal, assinalará uma 
nova etapa no processo de investigação e no combate 
à sórdida escalada da criminalidade em nosso País.

Como autor do PLS n° 93/2011, que se conver-
teu na citada Lei, quero registrar publicamente meus 
agradecimentos aos nobres Colegas desta Casa e da 
Câmara dos Deputados pela especial atenção que 
dedicaram ao exame da matéria; e também à Presi-
denta Dilma Rousseff, que a sancionou, enriquecendo 
assim o arsenal de que dispõem as autoridades poli-
ciais para a identificação de delinqüentes e bandidos 
de alta periculosidade.

Embora seja utilizado em larga escala no Bra-
sil, em testes de paternidade, esse poderoso instru-
mento de identificação que é o perfil genético estava 
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à margem do nosso Direito Criminal. Trata-se de uma 
técnica avançada e com capacidade de identificação 
muito superior à das técnicas atualmente em uso em 
nosso País, inclusive a coleta das impressões digitais.

Cabe esclarecer, Sr. Presidente, que a Lei n° 
12.654 não prevê a coleta do perfil genético indiscrimi-
nadamente, mas especialmente daqueles condenados 
por crimes violentos e hediondos. Como se sabe, o DNA, 
que é o ácido desoxirribonucleico, está presente no san-
gue, nas secreções e em todos os tecidos biológicos 
do corpo humano. As informações obtidas pela análise 
do DNA serão armazenadas em um banco de dados 
de perfis genéticos gerenciado pela perícia criminal, e 
poderão ser consultadas mediante autorização judicial.

Na verdade, a nova Lei vem reforçar um processo 
em curso no Brasil, a utilização de um sistema denomi-
nado CODIS, que começou a ser implantado em 2004. 
O CODIS (Combined DNA Index System) é utilizado 
por mais de 30 países e baseia-se num banco de dados 
abastecido com vestígios genéticos deixados na situação 
do crime, como sangue, sêmen, unhas, fragmentos de 
pele ou fios de cabelo. Agora, com a entrada em vigor 
da Lei n° 12.654, esse banco passará a operar, além 
dos vestígios, também com o material genético coleta-
dos dos condenados, o que representará um notável 
aprimoramento nos trabalhos investigativos.

O primeiro banco de perfis genéticos de crimino-
sos foi criado na Inglaterra, e o mais completo é ope-
rado pelo Federal Bureau of Investigation nos Estados 
Unidos, o FBI. A aplicação dessa tecnologia no combate 
ao crime tem demonstrado resultados incontestáveis, 
tanto nos Estados Unidos e na Inglaterra quanto na 
maioria dos países que a adotaram.

Como se pode observar, Senhoras Senadoras 
e Senhores Senadores, a coleta do perfil genético de 
condenados e a formação de um amplo banco de da-
dos representarão uma contribuição inestimável para 
o combate ao crime em nosso País. Dirigentes do III 
Congresso Brasileiro de Genética Forense, realizado 
em Porto Alegre no mês de maio, ressaltaram o valor 
dessa contribuição, lembrando que o Brasil é o sexto 
país em todo o mundo com a maior taxa de homicídios 
– 26,4 para cada 100 mil habitantes. Além disso, o que 
é mais escandaloso, as taxas de elucidação desses 
crimes são muito baixas: menos de 10% dos assas-
sinos são processados e condenados, muitas vezes 
por mera ausência de prova material.

Cabe esclarecer que as informações genéticas, 
como estabelece a Lei n° 12.654, são de caráter sigi-
loso e não poderão revelar traços somáticos ou com-
portamentais, tudo isso de acordo com as diretrizes 
da Constituição Federal e as normas internacionais 

que dispõem sobre direitos humanos, genoma e da-
dos genéticos.

Feito esse esclarecimento, podemos saudar a 
adoção da identificação genética como uma forte con-
tribuição à elucidação de crimes, de forma a reduzir 
uma impunidade que nos envergonha e que estimula 
os infratores. Essa técnica foi utilizada, por exemplo, 
no chamado “caso Glória Trevi”, a cantora mexicana 
que alegou ter ficado grávida em conseqüência de um 
estupro no presídio onde se encontrava. À época, um 
exame de DNA constatou que ela fora engravidada por 
seu advogado, e assim se evitou a condenação dos 
policiais encarregados de sua guarda.

O “caso Pedrinho”, ocorrido aqui em Brasília, 
provocou comoção nacional. Ele fora seqüestrado no 
hospital onde nasceu e somente foi localizado muitos 
anos depois. Um exame de DNA permitiu não apenas 
sua identificação, mas também a comprovação de que 
sua suposta irmã também havia sido roubada numa 
maternidade.

O exame do perfil genético permitiu também, 
Senhor Presidente, à polícia de Belo Horizonte, des-
vendar em maio deste ano um assassinato ocorrido 
12 anos atrás. O assassino, que já então acumulava 
diversos delitos, foi apontado como responsável pelo 
crime desde o início das investigações, mas sempre 
se recusou a fornecer material genético para exame. 
A identificação somente foi possível após os policiais 
terem obtido um copo e uma colher descartáveis uti-
lizados por ele. Se houvesse à época uma lei que o 
obrigasse a fornecer material genético, pela autoria 
de outros delitos, o crime teria sido elucidado imedia-
tamente, e não 12 anos depois.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a identi-
ficação genética pelo DNA é sem dúvida um avanço 
revolucionário nas pesquisas de genética molecular hu-
mana. A coleta do material, bem assim a formação de 
um amplo banco de dados com esses perfis genéticos, 
como estabelece a Lei n° 12.654, que entrará em vigor 
no próximo dia 25, proporcionará muito mais eficácia 
na identificação dos criminosos e no combate à crimi-
nalidade. É importante ter em mente que muitos crimes 
violentos são praticados por indivíduos reincidentes, já 
condenados anteriormente pela Justiça. As investiga-
ções policiais, com a nova legislação, se tornarão mais 
ágeis e eficazes, e as decisões judiciais se tornarão 
mais seguras. Por todos esses motivos, quero saudar 
a Lei n° 12.654 como um marco na luta que travamos 
para reduzir a criminalidade e para restaurar a paz e 
a segurança pública, fazendo o nosso apelo para que 
o Poder Executivo publique o mais rápido possível a 
regulamentação prevista na Lei.

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

PMDB – MS) – Não havendo mais oradores inscritos, 

a Presidência vai encerrar a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 48 minutos.)
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Ata da 222ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 30 de novembro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Acir Gurgacz
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 14 minutos e 
encerra-se às 10 horas e 22 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 

2.114, de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, submetendo à apreciação desta Casa a Medida 
Provisória nº 583, de 2012, que abre crédito extraor-
dinário em favor do Ministério da Integração Nacional, 
no valor de R$676 milhões (seiscentos e setenta e seis 
milhões de reais), para os fins que especifica.

É a seguinte a Medida Provisória:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Com referência à Medida Provisória 
nº 583, de 2012, que acaba de ser lida, a Presidência 
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para a 
apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o de 
vigência foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa 
do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 19 de mar-
ço de 2013.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de terça-
-feira, dia 4 de dezembro.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co/PTB – RR) – Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, do 
PDT de Rondônia.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos 
que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio 
Senado, estamos aqui, na sexta-feira, continuando o 
nosso trabalho. Teremos várias reuniões importantes 
hoje pela manhã, aqui, em Brasília. E, à tarde, nós te-
remos a nossa audiência pública ou o nosso ciclo de 
palestras e debates, tratando da reforma agrária no 
Brasil, principalmente a reforma agrária na Amazônia, 
especificamente no Estado de Rondônia.

Nós visitamos, em setembro, vários acampa-
mentos e nos reunimos com aquelas pessoas que 
querem ser assentadas. Nós nos propusemos a fazer 
uma audiência pública lá em Presidente Médici, onde 
está concentrado o maior número de assentamentos 
ou de pessoas que querem ser assentadas e não es-
tão conseguindo assentamento. 

Em função da ausência, em Rondônia, do líder 
do MST do Estado de Rondônia – ele está na Bahia –, 
ficamos impossibilitados de fazer essa audiência pú-
blica ou esse ciclo de palestras e debates lá em Pre-
sidente Médici, pois ele não teria condições de chegar 
a tempo para a nossa reunião. Então, nós transferimos 
essa reunião para Brasília e conseguimos trazer até 
aqui o nosso representante líder do MST, que está em 
atividades na Bahia, para participar hoje à tarde dessa 
reunião, que eu considero da maior importância para 
aquelas pessoas que querem a reforma agrária, que 
precisam ser assentadas em novas áreas, na região 
de Alvorada do Oeste, de Presidente Médici, enfim, 
em todo o Estado de Rondônia. 

Sr. Presidente, os temas que me trazem hoje aqui 
são outros. A segurança pública no Brasil é uma das 
maiores preocupações da população brasileira. Em 
virtude do aumento vertiginoso da violência, tem sido 
explorada e debatida pelas entidades governamentais 
e não governamentais no sentido de buscar uma solu-

ção que resolva essa questão. Um problema que, sem 
dúvida alguma, está entre as primeiras necessidades 
de qualquer ser humano brasileiro.

Por esse motivo, as discussões em torno da pro-
posta do novo Código Penal, elaborada por um grupo 
de juristas e que ora tramita no Congresso Nacional, 
revestem-se de grande importância e quero previa-
mente apontar algumas preocupações.

É evidente que um debate dessa magnitude exi-
ge tempo e cautela, mas, na primeira análise que fiz 
do documento enviado ao Congresso, posso dizer que 
teremos muito trabalho para reelaborar o texto e cons-
truir um novo Código Penal que possa trazer avanços 
para a sociedade brasileira, contribuindo de forma efi-
caz e complementar às políticas de segurança pública, 
tanto nacionais quanto estaduais, que estão em vigor.

A alteração e reforma do atual Código Penal é 
uma necessidade urgente, visto que foi elaborado na 
década de 1940, e recebeu vários acréscimos e emen-
das que o desfiguraram. Portanto, nós precisamos rever 
todo o Código Penal e refazê-lo na sua totalidade. No 
entanto, esse é um Código que mexe com a vida das 
pessoas e lida com o bem-estar, o bem maior do ser 
humano, que é a liberdade. Portanto, precisamos ter 
cuidado na elaboração de uma legislação com rigor 
jurídico e com base no clamor da população.

A sociedade brasileira não tolera mais a impunidade 
e tantos outros desmandos, mas não deve haver precipi-
tação no novo Código. Questões como a descriminaliza-
ção de algumas drogas, como a maconha, a liberação do 
aborto e a eutanásia não podem ser tratadas da forma 
como estão no projeto apresentado ao Congresso.

Os juristas mantiveram a prática do aborto como 
crime, mas permitem a realização em casos que im-
peçam a vida do bebê fora do útero ou a incapacidade 
psicológica da mãe para a maternidade, atestada por 
médico ou psicólogo. Isso é um atentado contra a vida. 
Por outro lado, a proposta abranda a criminalização do 
uso da maconha, o que, com certeza, tornará ainda 
mais larga a porta de entrada dos jovens no mundo 
das drogas e da criminalidade.

Todas essas questões precisam de uma reflexão 
mais profunda do ponto de vista sociológico e cristão.

Sr. Presidente, para que possamos lutar em pé 
de igualdade com o narcotráfico, com o crime organi-
zado, com a violência cotidiana, mais do que reformar 
o Código Penal, são necessárias medidas conjugadas, 
como combate à corrupção nas polícias, no Judiciário, 
criação de conselhos comunitários, investimentos em 
tecnologias para melhorar as investigações e ainda 
agilizar os processos judiciários. 

Acima de tudo, é mais que fundamental o investi-
mento maciço no ser humano. Somente com a educa-
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ção – principalmente a educação nos moldes que tanto 
almeja o PDT, com qualidade, com preocupação social 
e, principalmente, com atenção especial com a família – 
é que poderemos começar a pensar em termos alguma 
chance nessa luta, uma luta em que nós precisamos nos 
unir, toda a população brasileira, todos os segmentos 
da sociedade, Governo Federal, governos estaduais, 
governos municipais, mas principalmente deve haver 
envolvimento da sociedade. Através da sociedade or-
ganizada, nós precisamos estar sempre unidos, juntos, 
para combater esse mal que é a violência neste País.

Outro assunto, Sr. Presidente, é com relação à 
reforma agrária. A reforma agrária e a questão fundiá-
ria do Brasil apresentam um quadro preocupante. Se-
gundo dados do Instituto Nacional de Reforma Agrária 
(Incra), este ano que se encerra e o ano passado não 
foram bons para a reforma agrária brasileira. Segundo 
o último dado sobre assentamentos disponível no Ór-
gão, com data de 16 de novembro, o Governo assen-
tou 10.815 famílias em todo o território brasileiro nes-
te ano de 2012. É a taxa mais baixa registrada nesse 
mesmo período em 10 anos, e representa apenas 36% 
da meta estabelecida pelo Governo para este ano, de 
assentar 30 mil famílias. É menos da metade dos as-
sentamentos feitos em 2011, quando 22.021 famílias 
tiveram acesso à terra no nosso País.

Em Rondônia, a situação não é diferente. No ano 
passado, apenas 217 famílias foram assentadas pelo 
Incra no Estado, e cerca de 6 mil famílias sem terra hoje 
estão em acampamentos irregulares, aguardando, em 
45 acampamentos e 27 áreas de ocupações espontâ-
neas, a transferência para assentamentos da reforma 
agrária. Em cerca de 20 acampamentos, os ocupantes 
da área vivem a tensão de serem despejados a qualquer 
momento por força de mandados de reintegração de 
posse expedidos pela Justiça. A situação é mais grave 
no Cone Sul, onde existem mais de 20 áreas de ocu-
pação irregular. Em todo o Estado, são 130 áreas que 
apresentam algum tipo de conflito ou disputa pela terra. 

Conheço bem essa realidade. E foi em uma das 
visitas que faço aos acampamentos e assentamos em 
Rondônia que surgiu a demanda para a realização de 
audiência pública que faremos, hoje à tarde, na Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado 
Federal. A solicitação partiu da Coordenação do MST 
em Rondônia e de agricultores dos Assentamentos 
Sílvio Rodrigues, de Alvorada do Oeste, e Che Gue-
vara, de Alto Alegre dos Parecis.

Essa audiência pública, na Comissão de Agricul-
tura e Reforma Agrária do Senado, aconteceria hoje, 
nesse mesmo horário, no Município de Presidente 
Médici, mas foi transferida para Brasília em função da 
dificuldade de deslocamento de representantes dos 

assentamentos do Movimento dos Sem Terra, do MST. 
Com a transferência de local, confirmamos a participa-
ção do Coordenador do MST em Rondônia, Claudinei 
dos Santos, que estava na Bahia e não conseguiria se 
deslocar para Presidente Médici, a tempo da audiên-
cia, e da Coordenação Nacional do MST. Em contato 
com Claudinei, nós fizemos um esforço grande para 
trazê-lo então até Brasília, onde daria tempo para ele 
chegar. Ele deverá chegar hoje à tarde, junto com a 
equipe e mais lideranças do MST, para que nós pos-
samos fazer o nosso debate sobre esse tema, que é 
da maior importância para todos nós em Rondônia.

No momento em que discutimos esse tema de-
licado e polêmico, que tem gerado tantos conflitos, é 
bom destacarmos que Rondônia é o Estado campeão 
da agricultura familiar do norte do País, com mais de 
75 mil estabelecimentos produtivos. O setor responde 
por 74% do valor bruto da produção agropecuária do 
Estado e emprega quase 250 mil pessoas, o equiva-
lente a 84% da mão de obra que trabalha no campo. 

O Estado é o maior produtor de café da Região 
Norte, sendo que 90% da produção vêm exatamente 
da agricultura familiar.

Os agricultores familiares são responsáveis ainda 
por 93% da produção estadual de feijão, 92% da produ-
ção de mandioca, 82%, da produção de leite, 65% da 
produção de aves e 49% da produção de bovinos. Em 
Rondônia, os produtores familiares, pecuaristas de gran-
de porte, de soja e milho, comerciantes e empresários 
da agroindústria é que fazem a riqueza do nosso Estado.

A economia de Rondônia é pautada exatamen-
te pela produção agropecuária, que é o motor que faz 
girar o crescimento e o desenvolvimento do nosso 
Estado. Por isso a nossa preocupação com relação 
à nossa agricultura, à nossa pecuária, à nossa bacia 
leiteira, à produção de pescado e também com relação 
aos assentamentos. Essas pessoas é que precisam 
de terra, mas dentro da ordem, dentro de um sistema 
organizado, que nós entendemos que é o que tem que 
acontecer em nosso Estado. 

A agropecuária de Rondônia é feita por um povo 
trabalhador e ordeiro, sendo que muitos já passaram 
pela situação que vivem hoje esses trabalhadores sem 
terra que estão nos acampamentos, mas que tiveram a 
oportunidade de receber o título da terra, de ter acesso 
aos programas governamentais e ao crédito, para reali-
zar a sua produção agrícola e manter as suas famílias. 

Ao mesmo tempo em que vemos a pujança de 
nossa agricultura, é preocupante assistir a essa situação 
no meio rural de Rondônia, um Estado que é fruto da 
reforma agrária, formado por agricultores oriundos do 
Sul e de outras regiões do País e que vivem esse clima 
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de insegurança jurídica nos acampamentos dos que 
ainda não possuem um pedaço de terra para produzir.

O nosso Estado foi colonizado por agricultores 
que estavam sem terra nas Regiões Sul, Nordeste e 
Centro-Oeste do Brasil, pessoas que foram transferidas 
para Rondônia, e lá foi feita uma grande reforma agrária 
em todo o Estado. E aí nós temos um Estado que tem 
uma produção grande de café, de leite, produção de 
carne para alimentar não só a Amazônia, mas expor-
ta para o sul do Brasil e para outros países também.

A esperança dessas famílias são as ações do 
Governo do Estado e do Governo Federal, que esta-
mos acompanhando nesses últimos meses no sentido 
de reverter esse quadro. Temos que ressaltar também 
que, apesar da redução do número de famílias assen-
tadas, a qualidade dos assentamentos tem melhorado 
consideravelmente em todo o País, mas principalmente 
em Rondônia. A qualidade de vida dessas pessoas tem 
melhorado, e muito, em função das ações do Governo 
do Estado, lideradas diretamente pelo nosso Governa-
dor Confúcio Moura e o seu Vice Airton, mas também 
pelo Governo Federal. Essa ação conjunta do Gover-
no do Estado com o Governo Federal tem resultado 
positivo e tem melhorado a qualidade de vida dessas 
pessoas que vivem nos assentamentos.

A integração entre os projetos de assentamen-
tos com as políticas públicas de assistência social e 
técnica, de crédito e com os programas de incentivo à 
produção está dando a oportunidade dos assentados 
se viabilizarem como produtores rurais. Esse é, sem 
dúvida, o grande diferencial dos projetos implantados 
nos últimos cinco anos. 

Em Rondônia, uma parceria, firmada recentemen-
te entre o Incra e o Governo do Estado, abre uma boa 
perspectiva para a regularização dessas famílias, e o 
Governo Federal também tem anunciado medidas para 
avançar na reforma agrária e na regularização fundiária na 
Amazónia e em todo o nosso País. Mas, em especial, em 
Rondônia, o Governo do Estado tem atuado fortemente, 
tem acompanhado todos os assentamentos já feitos e os 
acampamentos que estão para ser assentados. 

Cabe ao Governo Federal, mas a ação do Gover-
no do Estado tem sido muito positiva, por intermédio do 
nosso Governador, que tem feito um trabalho muito im-
portante. Juntamente com a Secretaria de Agricultura, 
todos os técnicos do Governo têm feito um bom trabalho.

Preocupado com a questão das terras em Rondônia 
e visando desburocratizar e agilizar os pleitos que envol-
vem essa temática tão importante, apresentei o Projeto 
de Lei n° 24, de 2010, transferindo as terras do Governo 
Federal para o Estado de Rondônia, a exemplo do que 
já ocorreu no Estado de Roraima e no Estado do Amapá. 

Dessa forma, creio que o Estado teria mais au-
tonomia para gerenciar essa questão e equacionar 
os problemas que hoje estão totalmente nas mãos do 
Governo Federal, exatamente porque as terras são 
de propriedade da União. Através desse projeto, se 
passarmos para o Estado o direito das terras, tenho 
plena convicção de que os assentamentos poderão 
acontecer com mas regularidade, com mais rapidez e 
teremos uma reforma mais rápida no Estado de Ron-
dônia. Essa é a grande expectativa que nós temos.

Ontem, nós tivemos uma audiência pública para 
discutir a situação das rodovias brasileiras utilizadas 
para o escoamento da produção agrícola. Esse foi o 
tema das discussões da audiência pública promovida 
pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na 
manhã da quinta-feira, dia 29, com a participação do 
Secretário de Política Nacional de Transporte, do Mi-
nistério dos Transportes, Dr. Marcelo Perrupato e Silva, 
que reconheceu que a nossa estrutura rodoviária está 
muito aquém das necessidades para mantermos o rit-
mo de crescimento de nossa produção e a competitivi-
dade do setor agropecuário no mercado internacional.

O custo Brasil é muito grande, exatamente em 
função da falta de estrutura, da falta de condições de 
escoamento da produção agropecuária brasileira. 

O custo transporte, decorrente das condições das 
rodovias brasileiras, ainda é hoje uma carga pesada 
para os nossos produtores, implicando a manutenção 
do chamado custo Brasil em patamares elevados em 
comparação a outros países, prejudicando a nossa 
competitividade e dificultando a nossa meta de nos 
tornarmos o maior produtor de alimentos do mundo. 
Esse é o grande desafio que nós temos.

Desde a década de 70, a fronteira agrícola bra-
sileira tem se expandido para o Centro-Oeste e para o 
Norte do País, mas a infraestrutura para atender aos 
produtores e ao mercado regional não tem crescido 
na mesma proporção, limitando o crescimento de toda 
essa região e contribuindo para o aumento dos custos 
de produção e dos produtos.

O mesmo ocorre nas regiões pioneiras e tradicionais 
de nossa agricultura, que contam com uma malha rodo-
viária sucateada e estrangulada, que não suporta mais 
a grande quantidade de carretas que escoam a safra do 
agronegócio. Aliás, as carretas têm aumentado, e muito, 
o seu tamanho e a sua capacidade de transporte e isso 
também tem afetado a qualidade das rodovias brasileiras.

Reconhecemos o esforço e os investimentos que 
estão sendo feitos pelo Governo Federal, mas cons-
tatamos que eles não acompanham o crescimento da 
agroindústria e da economia brasileira.

O Brasil está em centésimo quarto lugar no 
ranking internacional de qualidade de infraestrutura, 
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segundo levantamento divulgado pela Confederação 
Nacional da Agricultura. Entendo que não há como o 
País sustentar seu desenvolvimento sem uma rede de 
transportes intermodais de primeira categoria.

Mesmo com o crescimento dos investimentos nos 
últimos anos, por meio do PAC, o Brasil não investe se-
quer 1% do PIB em infraestrutura, como chegamos a 
sugerir por meio de projeto de lei que está tramitando 
nesta Casa. Portanto, esperamos que a situação melhore 
nos próximos anos, principalmente nesse ano de 2013. 

Temos que reconhecer a atenção especial que o 
Ministério dos Transportes tem dedicado ao Estado de 
Rondônia. Depois de muitos anos de luta, finalmente 
conseguimos iniciar a recuperação, ou a restauração, da 
BR-364 no Estado de Rondônia, no trecho que liga Vi-
lhena até Porto Velho, e fazer as travessias urbanas das 
principais cidades do Estado cortadas por essa rodovia, 
como, por exemplo, a travessia urbana da cidade de Ji-
-Paraná, que acontece em ritmo acelerado e com uma 
excelente qualidade na sua execução, que está em pleno 
vapor, com as obras em ritmo acelerado e de boa quali-
dade. É esse mesmo ritmo que queremos ver ao longo 
de toda a rodovia, com a mesma qualidade, para que a 
espinha dorsal do nosso Estado possa sustentar, por mui-
tos anos, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento.

Na audiência de ontem, o Secretário da Política 
Nacional de Transportes, do Ministério dos Transportes, 
Dr. Marcelo Perrupato e Silva, afirmou que, do ponto de 
vista financeiro, não vê problemas para que o Brasil efe-
tivamente desenvolva o programa de melhorias do setor. 
Ele admitiu, no entanto, que há dificuldades de gestão. 
“Tivemos problemas graves de gestão que desmantelaram 
a estrutura dos nossos principais órgãos executores. Isso 
tem causado grande transtorno”, explicou Perrupato, jus-
tificando atrasos em obras e a paralisação nos trabalhos.

De outra parte, o Secretário de Política Nacional 
destacou que o setor precisa ser cuidado com deter-
minação e objetividade. Ele reconheceu que as rodo-
vias não vão ser suficientes para atender à expansão 
do agronegócio em direção à região centro-norte, nos 
próximos 15 a 20 anos. E disse que o Governo pre-
tende investir no uso de hidrovias e ferrovias, como a 
Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é importante 
e estratégica para todo o País.

Nós esperamos, e já consta no PPA 2012-2015, 
essa ferrovia chegar até Porto Velho, nos próximos 4 
ou 5 anos. Essa é a grande expectativa de todos nós 
em Rondônia, pois a BR-364 não suportará transpor-
tar toda a produção agrícola do Estado de Rondônia 
e também do Estado de Mato Grosso, que se utiliza 
dessa BR para chegar à hidrovia do Madeira, em Porto 
Velho, onde ganha o rio e os oceanos.

Nós esperamos realmente que aconteça esta obra 
tão importante que é a ferrovia ligando até Porto Velho ou 
ligando Porto Velho a toda a malha ferroviária brasileira. 

O Secretário também confirmou a restauração de 
três lotes da BR 364, que deve ocorrer entre 2013 e 
2014, com orçamento de R$330 milhões. Além disso, 
Perrupato garantiu a execução de 1,2 mil metros da 
ponte sobre o Rio Madeira, na localidade de Ponta do 
Abunã, com investimento previsto de R$170 milhões. 

Apesar de o cronograma do PAC prever a conclu-
são da obra para 2016, o representante do Ministério 
dos Transportes afirmou, durante audiência dessa quin-
ta-feira, que irá agilizar o início dos trabalhos. Também 
estão asseguradas as obras das travessias urbanas 
dos Municípios de Presidente Médici, Pimenta Bueno, 
Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari, Vilhena e 
Ji-Paraná, que já está em andamento. 

Nós estivemos, ontem à tarde, numa audiência 
com o General Fraxe, Diretor do Dnit, que apresentou 
as grandes preocupações com relação às licenças 
ambientais para essas obras, licenças ambientais que 
têm atrapalhado e muito a execução das obras, como, 
por exemplo, a nossa BR 319, que liga Porto Velho a 
Manaus, no Estado do Amazonas. É a única rodovia, 
Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti – V. Exª conhece 
muito bem essa rodovia e sabe da importância que 
tem para o nosso Estado de Rondônia, assim como 
para o Estado de V. Exª, o Estado de Roraima –, é a 
única ligação que existe por terra do seu Estado, o 
Estado do Amazonas, com o centro do nosso País, e 
está paralisada há muitos anos, há mais de 10 anos. 
Nessa estrada não há trafegabilidade. O projeto para 
a sua restauração está pronto, mas, por força de uma 
licença ambiental, nós não conseguimos avançar. Ou 
seja, está parado o desenvolvimento do nosso País 
naquela região, em função de uma licença ambiental. 

Estamos estudando um projeto para que as obras 
de interesse nacional não dependam de uma licença 
ambiental. Se houver algum problema ambiental, que 
seja corrigido depois, através do Ministério dos Trans-
portes, mas que não se paralisem as obras, que o Bra-
sil não perca por conta disso, o Brasil e os brasileiros.

Nós, da Amazônia, estamos perdendo muito por 
falta dessas obras, que são da maior importância para 
a nossa região e para o nosso País. Nós não temos 
essa ligação de Rondônia com o Amazonas, de Ron-
dônia com Roraima nem com o Caribe, ganhando o 
oceano lá na Venezuela. É uma obra importantíssima, 
faz parte do desenvolvimento da Região Amazônica, 
e está paralisada há muito anos, exatamente por falta 
de uma licença ambiental.

Nós precisamos rever essa situação. Não podemos 
deixar estradas importantes... Esse é só um exemplo, 
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mas temos também estradas no Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina que estão paralisadas em função de 
licenças ambientais. Temos que rever essa situação. E 
apresentaremos, na próxima semana, um projeto de lei 
que venha a conciliar o crescimento do nosso País, por 
meio de obras importantes, com a nossa preocupação 
ambiental, com a nossa responsabilidade ambiental.

Isso não quer dizer que não tenhamos que nos 
preocupar com as questões ambientais. Temos que 
nos preocupar sim, temos que repor algum dano que 
porventura venham a causar essas obras, mas não 
podemos parar o crescimento e o desenvolvimento 
do nosso País. Todos cobram de nós, Senadores, to-
dos cobram do Governo Federal ações com relação 
à infraestrutura, ações com relação ao aumento da 
malha rodoviária, da malha ferroviária e das hidrovias 
também, mas não podemos deixar todas essas obras 
paralisadas em função da falta de licenças ambientais.

Nós vamos estudar. Comprometi-me ontem com 
o General Fraxe de fazer um estudo. Aliás, quero mais 
uma vez cumprimentar o General Fraxe pelo trabalho 
que faz à frente do Dnit, ele e toda a sua equipe, desse 
novo Dnit, que dá um ritmo diferente para os trabalhos, 
o Dnit que tem uma responsabilidade muito grande 
com as nossas rodovias, que estão sendo prejudica-
das exatamente por falta dessas licenças ambientais.

Continuaremos a acompanhar todas as ações que 
estão ocorrendo no Dnit e no Ministério dos Transportes 
com relação à implantação, Sr. Presidente, das nossas 
rodovias, das nossas ferrovias e também das hidrovias. 

Eu diria que o ponto nevrálgico que temos no nos-
so País hoje é a falta de investimentos na infraestrutura. 
E nós, aqui no Senado, sempre, todo ano, destinamos 
grandes valores para a infraestrutura brasileira. E es-
ses orçamentos não são executados exatamente por 
questões de gestão, que hoje está sendo bem feita no 
Ministério dos Transportes, pelo Ministro Paulo Passos, 
e também no Dnit, pelo General Fraxe.

Portanto, eram essas as minhas colocações. 
Aquelas pessoas que queiram participar da nossa 
audiência pública hoje à tarde poderão fazê-lo através 
das redes sociais do Senado e também pelo 0800, en-
viando perguntas e sugestões para nossa audiência 
pública sobre reforma agrária brasileira, em especial, 
reforma agrária na Amazônia, direcionada à reforma 
agrária no Estado de Rondônia.

Quem quiser participar – a partir das 14 horas, 
aqui de Brasília e às 12 horas na Amazônia: em Ron-
dônia, no Amazonas, em Roraima e no Estado do Acre 
– poderá fazê-lo através das redes sociais.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co/PTB – RR) – Cumprimento V. Exª pelo importante 

tema. E V. Exª tem razão. Enquanto o País não pen-
sar a Amazônia de maneira prioritária, nós estaremos 
sempre de costas para a maior parte do País. A Ama-
zônia sozinha representa 51% do território nacional, 
e, infelizmente, situações como essas que V. Exª cita 
estão aí há décadas dependendo de soluções. 

Gostaria de convidar V. Exª para presidir, já que 
serei o próximo orador. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
do PTB do Estado de Roraima, nosso vizinho Estado 
amazônico. Temos um grande apreço por este Estado, 
que também tem uma importância muito grande para o 
nosso País, mas em especial para a Região Amazônica.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti. 
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, é um 
prazer falar, nesta sessão, tendo, na Presidência, um 
amazônida; uma sessão que, quero esclarecer aos 
nossos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes 
da Rádio Senado e também àquelas pessoas que aqui 
se encontram, é uma sessão não deliberativa, uma 
sessão destinada àqueles Senadores que desejam 
abordar temas importantes das suas regiões ou dos 
seus Estados, como fez, brilhantemente, V. Exª, ainda 
há pouco, mas também para abordar temas nacionais, 
e é o que pretendo, inclusive, fazer no dia de hoje. 

Antes, porém, de fazê-lo, quero aqui cumprimentar 
uma comitiva de ilustres irmãos maçons que aqui estão 
presentes como: Sergio Luiz Pereira Soares, José de 
Arimatéia Barbosa, Frederico Oliveira Neto, Romes Ce-
sar Scapin, Juliano Scacabarozi, Gubênio Carlos Mozimar 
Júnior, Antonio Cesar Sanches. Se por acaso não citei 
mais algum que esteja presente, sintam-se menciona-
dos, juntamente com suas esposas que aqui estiverem.

Sr. Presidente, este pronunciamento que eu faço 
hoje seria melhor que fosse feito em janeiro. Mas, em 
janeiro, estaremos em recesso ou em férias parlamen-
tares. Então, resolvi fazê-lo no dia de hoje, até porque 
a próxima semana será uma semana atribulada, com 
várias votações, inclusive a do Orçamento. Esperamos, 
portanto, aproveitar esta sessão leve para fazer uma 
homenagem a uma figura importante para o Brasil e 
muito importante para o Grande Oriente do Brasil, a 
potência maçônica à qual pertenço e a potência ma-
çônica mais antiga do Brasil, fundada em 1822, com 
o fim específico de fazer a independência do Brasil. 

Na verdade, o primeiro Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Brasil foi José Bonifácio, Ministro do Impera-
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dor, chamado Ministro do Reino, e também Conselheiro 
do Imperador, que, junto com outros irmãos maçons que 
pertenciam também ao Gabinete do Imperador, mostrou 
ao Imperador a importância de ser maçon. Inclusive, esses 
irmãos que citei tinham saído do Brasil para estudar na 
Europa, onde eles obtiveram, vamos dizer, o envolvimen-
to com as ideias iluministas da liberdade, da igualdade, 
da fraternidade, da idéia clara de que todos os homens 
e mulheres nascem iguais e têm iguais direitos.

Portanto, convenceram o Imperador de ingres-
sar no Grande Oriente do Brasil. Logo em seguida, 
fizeram-no Grão-Mestre do Grande Oriente do Bra-
sil. Portanto, D. Pedro I foi o segundo Grão-Mestre do 
Grande Oriente do Brasil e foi justamente na reunião 
de uma loja maçônica com outras presentes que ficou 
acertado, com o Imperador, que o Brasil faria a sua 
independência de Portugal.

Já vi alguns historiadores dizerem que, ao contrá-
rio dos nossos vizinhos que guerrearam, derramaram 
sangue para obter a sua independência – por exem-
plo, os nossos vizinhos hispânicos guerrearam com 
a Espanha, no caso –, nós não guerreamos. Pode-se 
dizer, como alguns dizem, que foi uma independência 
acordada de pai para filho, já que o Rei de Portugal 
era pai do Imperador do Brasil.

Na verdade, isso demonstra até a capacidade 
maçônica de se obter vitórias através do diálogo, da 
concordância e do respeito à diferença de ideias. Lá 
mesmo, naquele momento, existiam duas correntes 
dentro da Maçonaria que defendiam formas diferen-
tes de o Brasil fazer a sua independência. Existiam 
aqueles que queriam proclamar a República logo de 
imediato, como foi feito, por exemplo, na Venezuela, 
com derramamento de sangue, e em outros países que 
são os nossos vizinhos aqui na América do Sul. Mas 
prevaleceu aquela corrente que queria a independên-
cia, uma independência através de uma monarquia. 
Portanto, fazendo uma coisa gradual, de forma que 
atingíssemos o objetivo que queríamos, que era nos 
tornar independentes de Portugal e, gradualmente, ir 
consolidando a nossa independência.

Então, recapitulando aqui, a Maçonaria, lá no seu 
nascedouro, através do Grande Oriente do Brasil, fez 
a independência do Brasil, com o seu Grão-Mestre D. 
Pedro I. Depois, D. Pedro I, ao deixar o grão-mestrado, 
justamente porque havia essa luta muito forte entre re-
publicanos e monarquistas, resolveu se afastar por um 
período e José Bonifácio voltou a ser Grão-Mestre do 
Grande Oriente do Brasil, sendo Ministro e Conselhei-
ro do Imperador. Portanto, um homem muito ocupado.

Mas a imagem que quero hoje aqui ressaltar 
é a de um homem mais atual, que é o nosso irmão 
Francisco Murilo Pinto, que foi na nossa relação de 

Grão-Mestre – pode haver alguns historiadores que 
vão divergir dessa relação, não fui eu que a inventei; 
tirei de um livro maçônico. O Dr. Francisco Murilo Pin-
to, que foi Juiz e Desembargador em São Paulo, foi o 
33º. Simbolicamente, o de número 33. Por que ele foi 
o 33º? Porque alguns grãos-mestres anteriores a ele 
– citei aqui já o José Bonifácio, mas vários – tiveram 
dois mandatos consecutivos. Então, portanto, indivi-
dualmente, ele foi o 33º.

E quem era Murilo Pinto? Nome completo: Fran-
cisco Murilo Pinto. 

Francisco Murilo Pinto nasceu em 1929, em 
Fortaleza (CE) [– portanto, coincidentemente, 
conterrâneo do meu pai –], e fez toda a sua vida 
universitária e profissional na cidade de São 
Paulo. [Como sói acontecer com muita gente 
do Norte e do Nordeste deste País.] Magistrado 
desde 1963, aposentou-se no cargo de Desem-
bargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Foi iniciado [na Maçonaria] a 2 de dezembro de 
1978, na Loja Maçônica “Universitária”, de Bra-
gança Paulista (SP). Foi eleito Grão-Mestre Geral 
do Grande Oriente do Brasil no ano de 1993, to-
mando posse a 24 de junho daquele ano, como 
Grão-Mestre titular eleito e – contando com ad-
juntos em exercício e interinos (...).
Graças ao seu trabalho à frente do Grande 
Oriente do Brasil, foi reeleito pelo povo maçô-
nico em 1998, vindo a falecer a 21 de janeiro 
de 2001, em pleno exercício do mandato.

Portanto, nem bem no meio do seu segundo 
mandato, veio a falecer.

A gestão do irmão Murilo, no Grande Oriente 
do Brasil, foi dirigida a três objetivos principais: 
o aumento das relações maçônicas internacio-
nais; o fortalecimento dos Grandes Orientes 
estaduais e o incremento da cultura maçônica.

Eu vou repetir porque sei que hoje estão nos as-
sistindo muitos maçons pelo Brasil afora, como tam-
bém os não maçons.

Eu pertenço àquele grupo de maçons que entende 
que a Maçonaria não deve ser uma Maçonaria fechada 
para a sociedade, porque, assim, nós não estaremos co-
laborando com a sociedade, não estaremos cumprindo 
o nosso papel que cumprimos no passado, quando falei 
aqui da Independência. Também fizemos a Abolição da 
Escravatura. Também fizemos a Proclamação da Repú-
blica. E também vou dizer que o próprio Marechal Deo-
doro, que comandou a Proclamação da República, era 
Ministro do Imperador D. Pedro II. Portanto, não era um 
homem aposentado. Ele, o Marechal Deodoro também, 
sendo Grão-Mestre, fez com que, nessa sequência, a 
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Maçonaria estivesse à frente de todos os acontecimen-
tos importantes para a nossa Pátria, até então.

Vou repetir os principais objetivos, por sinal, três 
principais objetivos: o aumento das relações maçônicas 
internacionais, o fortalecimento dos Grandes Orientes 
estaduais e o incremento da cultura maçônica.

No terreno das relações com as demais Obedi-
ências, o Grande Oriente do Brasil assistiu a um 
período de intensa atividade, quando o total de 
Tratados de Mútuo Reconhecimento e Amizade 
com outras Organizações Maçônicas mais do 
que duplicou em relação ao que foi encontrado, 
e quando foi iniciada a série de Tratados com 
as Grandes Lojas Estaduais Brasileiras – co-
meçando com a Grande Loja Maçônica de São 
Paulo –, pondo fim a uma situação velada de 
hostilidade, que durava mais de 70 anos. 

Vejam bem. Aqui também é bom esclarecer, por-
que muitas pessoas que nos assistem não são maçons, 
mas isso está nos livros de história escritos por maçons 
ilustres, que estão nas livrarias e qualquer pessoa pode 
acessar, e eu, sempre que falo da maçonaria, princi-
palmente no dia 20 de agosto, quando fazemos uma 
sessão solene de homenagem à Maçonaria brasileira 
pelo transcurso do Dia do Maçom, faço questão de dizer 
que a Maçonaria não tem nada de sociedade secreta. 
Ao contrário, é uma sociedade que tem acumulado, 
nos seus ensinamentos, a sabedoria de milênios, de 
vários séculos, e que pode ser resumida em alguns 
princípios, como o amor à família. Aqui, por exemplo, 
eu sempre ressalto que não conheço outra instituição 
em que um homem, para entrar para uma instituição, 
dependa da concordância explícita de sua esposa. E 
nós, que somos acusados de sermos um grupo ape-
nas masculino, temos essa situação, quer dizer, nós 
dependemos da concordância da mulher para entrar-
mos para a Maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria 
valoriza como item número um a família, que é, como 
já é um jargão, a célula mater da Pátria.

Então, nós valorizamos a família, temos, por con-
sequência, um amor profundo pela nossa Pátria e pre-
gamos, sobretudo, a liberdade, a igualdade e a frater-
nidade entre todos, independentemente de religião, de 
cor, de etnia. Nós realmente buscamos essa unidade.

E aqui, quando estou falando de que o irmão 
Murilo colocou fim a, pelo menos, uma falta de enten-
dimento entre o Grande Oriente do Brasil e a Grande 
Loja, começando pela de São Paulo, é bom que se 
frise que primeiro surgiu o Grande Oriente do Brasil. 
Depois, irmãos do próprio Grande Oriente do Brasil 
resolveram fundar, criar aqui as Grandes Lojas, que 
são uma outra potência maçônica, frutos, vamos di-

zer assim, de uma cisão do Grande Oriente do Brasil. 
Mas o irmão Murilo buscou fazer com que isso fosse 
esquecido e, principalmente, que nós nos uníssemos, 
de maneira muito fraterna, como era nosso objetivo.

Quanto ao fortalecimento dos Grandes Orientes 
nos Estados, o Grão-Mestrado Geral incentivou 
e contribuiu, criando, assim, as condições neces-
sárias para que os Grandes Orientes se estru-
turassem, construindo suas sedes próprias, os 
que ainda não as tinham, e, consequentemente, 
fortalecendo também as lojas jurisdicionadas.

Isso é muito importante para nós, maçons, por-
que é bom que se explique que o Grande Oriente do 
Brasil é estruturado mais ou menos como é o nosso 
País. Ele tem o equivalente a um Presidente da Repú-
blica, que é o Grão-Mestre Geral, tem um equivalente 
ao Vice-Presidente da República, que é o Grão-Mestre 
Geral Adjunto, e tem, nos Estados, o equivalente aos 
governadores, que são os Grão-Mestres estaduais, e 
tem também o equivalente, vamos dizer assim, aos 
prefeitos, que são os Veneráveis Mestres.

Mas acontece que ele, Murilo Pinto, notou que 
tudo era muito concentrado, digamos, na Presidência 
da República, no Grão-Mestrado Geral, e tratou de fazer 
esse fortalecimento dos Grandes Orientes estaduais. E 
eu me recordo muito bem, eu que sou de um Estado 
pequeno, de uma Maçonaria relativamente jovem, em-
bora eu seja de uma loja que é, até pelo seu número, 
não é uma loja tão nova. Então, isso foi muito importante. 

Como exemplo [só para exemplificar essa ação 
de fortalecimento], citamos o Grande Oriente do 
Brasil-Paraná, que, como forma de agradecimen-
to e reconhecimento, homenageou o Soberano 
Irmão Murilo, colocando o nome no suntuoso edi-
fício de sua sede de Grão-Mestre Geral Francisco 
Murilo Pinto. No terreno cultural, as realizações 
foram imensas, pois, segundo o Soberano Irmão 
Murilo, só através da evolução cultural, é que po-
derá voltar a Maçonaria a ter o lugar de destaque 
social que já apresentou no passado.

Isso é muito importante, porque esses nomes 
que eu citei e alguns que ainda vou citar aqui foram, 
como eu disse, pessoas brasileiras que foram estudar 
na Europa e que voltaram, portanto, com uma cultura 
geral muito boa, sobretudo, a cultura da liberdade, da 
igualdade, da fraternidade, como já disse. 

E foi nesse terreno que foram implantadas ideias 
virgens no Grande Oriente do Brasil. Assim, foi 
criada a Revista Cultural Minerva Maçônica; foi 
criado o Conselho Federal de Cultura; foram 
implantados rituais de todos os ritos, com base 
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em estudos fundamentados em publicações 
originais e em literatura fidedigna; foram con-
cretizados o Museu Maçônico e a Biblioteca do 
Grande Oriente do Brasil em Brasília, sendo-lhes 
dadas feições de modernidade em administra-
ção bibliotecária e museológica; foi descentra-
lizada a cultura maçônica e levada, através da 
criação de curso itinerante – o Curso Integrado 
da Maçonaria Simbólica do Grande Oriente do 
Brasil – a praticamente todo o País. Por isso, 
Francisco Murilo Pinto passou à história como 
o Grão-Mestre da integração maçônica nacional 
e internacional e da evolução cultural, binômio 
que colocou o Grande Oriente do Brasil, nova-
mente, no caminho de seus elevados destinos.

Aqui, Sr. Presidente, ao homenagear um exemplo de 
maçom que foi Grão-Mestre, portanto, dirigente maior do 
Grande Oriente do Brasil, eu quero também mencionar – 
não vou ler todos, vou pedir a V. Exª que, depois, conside-
re como lido, mas vou ler alguns – exemplos de maçons 
que foram Grão-Mestres Gerais do Grande Oriente do 
Brasil, portanto, a autoridade máxima administrativa do 
Grande Oriente: José Bonifácio, já citei, que era Ministro 
do Reino e Conselheiro do Imperador; D. Pedro I, que foi 
Imperador; Antonio Francisco Holanda Cavalcanti, que foi 
Deputado Federal, Senador e Ministro, portanto, não era 
um homem desocupado; Miguel Calmon du Pin e Almei-
da, que foi Visconde, Marquês e Diplomata; Luís Alves de 
Lima e Silva, que foi Senador e Primeiro-Ministro; Bento 
da Silva Lisboa, Barão e Diplomata; Joaquim Marcelino 
de Brito, Deputado e Ministro; José Maria da Silva Pa-
ranhos, que foi o famoso Barão do Rio Branco, que fez 
um trabalho muito importante de reconhecimento das 
nossas fronteiras; Francisco José Cardoso Júnior, Mare-
chal e Deputado; Luiz Antônio Vieira da Silva, Deputado 
e Senador; João Batista Gonçalves Campos, jornalista 
e advogado; Manuel Deodoro da Fonseca, nosso Mare-
chal Deodoro, que foi Marechal e Presidente da Repú-
blica; Antônio Joaquim de Macedo Soares, advogado e 
juiz; Quintino Bocaiuva, que foi Ministro e Senador; Lauro 
Nina Sodré, mais conhecido como Lauro Sodré, que foi 
Governador do Pará e Senador da República; Francisco 
Glicério de Cerqueira Leite, que, embora tenha sido um 
Grão-Mestre interino, era Ministro também; Nilo Peçanha, 
que foi Senador e Presidente da República; Mário Ma-
rinho de Carvalho Behring, que era funcionário público; 
Vicente Saraiva de Carvalho Neiva, Ministro do Supe-
rior Tribunal Militar; João Severiano Hermes da Fonse-
ca, General e médico; Octávio Kelly, Deputado Estadual 
e jornalista; José Maria Moreira Guimarães, General e 
Deputado Federal; Joaquim Gonçalves Neves, advoga-
do; Benjamin Sodré, Almirante; Cyro Werneck de Souza 
e Silva, Advogado; Moacyr Arbex Dinamarco, médico e 

produtor; Osmane Vieira de Andrade, odontólogo; Osires 
Teixeira, Deputado Estadual e depois Senador que foi o 
responsável por trazer para Brasília a sede do Grande 
Oriente do Brasil, que originalmente era no Rio de Janei-
ro, no conhecido Palácio do Lavradio; Jair Assis Ribeiro, 
empresário de Goiânia; Enoc Vieira, Deputado Federal; 
Francisco Murilo Pinto, que homenageamos hoje, juiz e 
desembargador; Laelsio Rodrigues, industrial em Soro-
caba, no Estado de São Paulo, que, portanto, não sendo 
um homem desocupado, foi um excelente Grão-Mestre; 
e o atual Grão-Mestre Marcos José da Silva, servidor 
público aposentado.

O que eu quero dizer ao Brasil, aos telespectadores 
da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado é que eu, 
como tantos outros que aqui estão nesta tribuna de honra, 
mas também aqueles que aqui não estão e nos assistem, 
nós sonhamos em ter um Grande Oriente do Brasil, que 
está bem, do ponto de vista de que tem feito um bom 
trabalho, mas que pode fazer muito mais, principalmente 
em função do capital humano que tem, tanto dos irmãos 
maçons que são de diversas profissões. Eu sou médico, 
mas existem economistas; meu filho, por exemplo, é Juiz 
de Direito e é maçom; tenho um genro que é Procurador 
do DF e é maçom. Nós temos profissionais de todas as 
áreas; economistas, administradores, empresários, todos 
os tipos. E não é como alguns pensam, que a Maçonaria 
só aceita quem é rico. Ao contrário, exigimos apenas que 
quem entra para a Maçonaria tenha condições de poder 
contribuir, primeiro. com as obrigações que qualquer 
instituição cobra de seus associados, e, depois, com as 
obras sociais que a Ordem faz.

O fundamental é que, com tanta história no pas-
sado, nós não estejamos no presente, hoje, com tanta 
coisa por fazer e não estejamos sabendo usar esse ca-
pital humano que temos, dos irmãos, das esposas dos 
irmãos, que chamamos de cunhadas e que fazem um 
trabalho magnífico em uma instituição chamada Fra-
ternidade Feminina Cruzeiro do Sul, e, na verdade, eu 
até diria, fazem muito mais no ponto de vista de serem 
invisíveis pela sociedade do que nós, maçons homens.

Eu quero, portanto, dizer que é muito importante 
termos a consciência de que sentimos de norte a sul, 
de leste a oeste, que é chegada a hora de o Grande 
Oriente do Brasil fazer mais, avançar mais, poder mais, 
porque se temos essas coisas que citamos como feitos 
importantes da nossa história no século XIX, o mesmo 
não podemos dizer do século XX e mesmo no século 
XXI, onde já gastamos mais de uma década. Portanto, 
o que queremos é, de fato, uma instituição harmônica 
com as suas coirmãs – vamos dizer assim –, as gran-
des lojas, o Grande Oriente Independente, a Comab, 
para que possamos fazer um trabalho mais forte em 
benefício da sociedade em vários campos, no campo 
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moral, no campo ético, no campo social. O mais im-
portante é que a gente possa, de fato, dar passos mais 
arrojados. Ousemos mais.

E nesse sentido, nós teremos, em março, a elei-
ção para o grão-mestrado geral do Grande Oriente do 
Brasil, e pelo menos quatro chapas deverão disputar 
essas eleições. Tenho certeza que serão eleições dis-
putadas dentro dos nossos princípios de fraternidade 
com os irmãos candidatos que pensam ou têm enfo-
ques diferentes sobre como conduzir a nossa institui-
ção, respeito a essas idéias divergentes, tolerância 
com as dificuldades que podem existir entre pensar 
de um jeito e pensar de outro. Mas nós, maçons, nos 
chamamos de livre pensadores. Portanto, é bom que 
pensemos diferente, mas que tenhamos um objetivo 
comum, que é o de bem servir à humanidade, que é 
de fato, como fizeram os nossos irmãos no passado, 
transformarmos a nossa sociedade.

E eu quero aqui registrar que o irmão Sérgio Soares, 
que está ali na tribuna de honra, é candidato a grão-mestre 
adjunto do Grande Oriente do Brasil, na chapa em que 
eu tenho a honra de ser o candidato a grão-mestre geral.

Espero que as quatro candidaturas postas possam 
de fato fazer um bom debate, um debate aberto, um de-
bate sincero, que as eleições possam transcorrer de ma-
neira bem correta, e nós possamos ter avanços, porque, 
na verdade, nós queremos sempre fazer progressos na 
Maçonaria. Mas nós queremos fazer, sobretudo, que a 
Maçonaria volte a ser uma instituição que possa estar, 
como esteve lá no início do nosso País, com a Indepen-
dência, a Proclamação da República e a abolição da 
escravatura... Que nós possamos ser agentes atuantes, 
agir inclusive de maneira moderna, como exige o século 
XXI, e que nós possamos de fato, qualquer que seja o 
vencedor, fazer esse desafio de melhorar cada vez mais 
a nossa atuação, porque se há uma coisa que faz mal 
ao ser humano, Senador Gurgacz, é o conformismo, é 
a acomodação com o que está, como se já tivéssemos 
atingido o patamar máximo do nosso trabalho.

Martin Luther King disse que o que mais assusta 
não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós, 
na Maçonaria, não podemos ficar silentes, diante, por 
exemplo, do que nós estamos assistindo no Supremo 
Tribunal Federal, um julgamento histórico contra uma 
corrupção, que todos nós sabemos que existe. Mas eu 
ouço pessoas de bem, pessoas que têm capacidade 
de interagir dizerem: Isso não tem jeito, não. Isso é as-
sim mesmo. Todo mundo que vai para lá é desse jeito. 
Todo mundo é corrupto. Todo mundo... Então, aos nos 
conformarmos com isso, ficamos em silêncio e não 
temos, portanto, bandeiras para que a sociedade en-
tenda por que existimos. 

Mas eu posso afirmar para a sociedade não ma-
çônica que a Maçonaria age, e age muito, embora, no 
meu entender, esteja agindo de maneira a não ser com-
preendida. Usando um linguajar ou pelo menos um dito 
que foi cunhado por um grande comunicador, que era 
o Chacrinha, que dizia que quem não se comunica se 
trumbica. Na verdade, eu diria até que, aqui no Senado, 
quebrei um paradigma, que foi o de fazer uma sessão 
solene de homenagem à Maçonaria; de vir a tribuna 
falar claramente sobre a Maçonaria; de vários irmãos, 
nós somos aqui 7 Senadores que são maçons, falarem 
também; de alguns Senadores que não são maçons, mas 
que conhecem a história, virem e também falarem; de 
algumas Senadoras que têm, digamos assim, conheci-
mento, ou porque tiveram parentes na sociedade maçô-
nica ou porque acompanham a história da Maçonaria...

Eu tenho certeza de que essa postura, ao contrá-
rio do que pensam alguns conservadores, contribui para 
acabar com os mitos que ainda existem contra a Maço-
naria, mitos que ainda são explorados no dia de hoje, 
como, por exemplo, o de que somos uma sociedade que 
temos pacto com o demônio. Isso é uma mentira desla-
vada, inventada lá na época da Inquisição, para justificar 
que muitos irmãos fossem queimados na fogueira e que 
pudessem ser perseguidos, carimbados de hereges, por-
que não obedeciam ao comando dos reis e dos papas. 

Hoje, nós queremos fazer o contrário, nós que-
remos pacificar, queremos que a Maçonaria possa ter 
uma boa relação com a religião, queremos que as re-
ligiões atualmente entendam – e felizmente algumas 
já entendem –, Senador Gurgacz, que nós não somos 
uma religião, mas nós somos uma instituição religio-
sa. Por quê? Porque só entra para a Maçonaria quem 
tem uma religião ou quem, de alguma forma, acredita 
em Deus. Como é que ele chama esse Deus? Não 
interessa para nós se é Jeová, Alá, ou Deus, como 
chamam os cristãos. O que importa é que creia em 
uma entidade superior, que nós maçons chamamos 
de Grande Arquiteto do Universo. 

Então, quero encerrar meu pronunciamento, pe-
dindo a V. Exª que autorize a transcrição dessas duas 
matérias a quem referi, cumprimentando os irmãos que 
estão aqui presentes, mas cumprimentando os irmãos 
de todo o País, dizendo que numa era em que estamos 
aí ligados on line de todas as formas, nas redes sociais, 
por telefone, nós seremos muito mais capazes de fazer 
muito mais pela nossa sociedade do que fizeram os nos-
sos irmãos no passado, quando as comunicações e os 
deslocamentos eram feitos a cavalo. Coincidentemente, 
é só ver a figura reconhecida nacionalmente. Onde es-
tava D. Pedro I quando deu o grito de Independência? 
Em cima de um cavalo, às margens do riacho Ipiranga, 
lá em São Paulo. Como estava o Marechal Deodoro 
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quando proclamou a República? Em cima de um ca-
valo, lá no Rio de Janeiro. Então, nós não precisamos 
mais andar a cavalo e, portanto, temos que fazer muito 
mais do que eles fizeram quando as comunicações e o 
transporte eram feitos por esse meio. 

Então, quero encerrar o meu pronunciamento, 
mandando a todos irmãos do Brasil um tríplice e frater-
nal abraço, e especialmente à família do meu mestre 
eterno, Francisco Murilo Pinto, pela passagem de mais 
um ano de seu falecimento, que vai acontecer no dia 21 

de janeiro, portanto, como em janeiro nós estaremos 
de férias, eu estou antecipando essa homenagem a 
esse homem que é um símbolo da Maçonaria moderna. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Os cumprimentos, Senador Mozarildo, pelo 
seu pronunciamento. 

V. Exª será atendido na forma do Regimento. 
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Há requerimento sobre a mesa. 
O Senador Humberto Costa apresentou o Requeri-

mento n° 1.007, de 2012, solicitando, nos termos do art. 
40, do Regimento Interno, autorização para representar 
esta Casa, em missão no exterior, na 7ª Sessão do Co-
mitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimô-

nio Imaterial da Humanidade, que se realizará na cidade 
de Paris, França, no dia 5 de dezembro do corrente ano.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Nesse sentido, nos termos do § 4° do art. 40 do 
Regimento Interno, encontra-se sobre a mesa parecer 
favorável oferecido à matéria, pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, que será publicado 
na forma regimental.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – A Presidência, nos termos do art. 41 do Re-A Presidência, nos termos do art. 41 do Re-
gimento Interno, defere o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Sim, V. Exª será atendido na forma do Regi-Sim, V. Exª será atendido na forma do Regi-
mento na transcrição total do seu pedido.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – A Presidência comunica o término do prazo 
estabelecido no § 2º do art 11 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, em 24 de novembro do corrente, para apre-
sentação de projeto de decreto legislativo regulando 
as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisó-
ria nº 571, de 2012, convertida no Projeto de Lei de 
Conversão nº 21, de 2012. 

Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução nº 2, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 206, de 2008, do 
Senador Marconi Perillo, que cria o Fundo do Entorno 
do Distrito Federal (FEDF), e dá outras providências.

Tendo sido rejeitada terminativamente pela Comis-
são de Assuntos Econômicos, a matéria vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
uma sessão especial a realizar-se na segunda-feira, 
dia 3 de dezembro, às 11 horas, destinada a comemo-
rar o centenário de nascimento do compositor e cantor 
Luiz Gonzaga, nos termos dos Requerimentos nºs 
31 e 940, de 2012, do Senador Inácio Arruda e outros 
Senhores Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT – 
RO) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– nº 517, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Substitutivo da Câmara dos De-

putados ao Projeto de Lei do Senado nº 32, 
de 1997 (nº 3.887/1997, naquela Casa), do 
Senador Osmar Dias, que dispõe sobre o pri-
meiro tratamento de paciente com neoplasia 
maligna comprovada e estabelece prazo para 
seu início, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.732, de 2012; e
– nº 518, de 2012, na origem, que restitui os 
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 40, 
de 2012 (nº 1.869/2011, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a criação de cargos de pro-
vimento efetivo no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
14ª Região, sancionado e transformado na Lei 
nº 12.733, de 2012.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar de cada autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Lembrando que a tarde teremos um debate 
sobre reforma agrária do nosso País na região ama-
zônica, em especial no Estado de Rondônia, que será 
realizado às 14 horas na Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária do Senado Federal e será transmitida 
pela TV Senado e pela Rádio Senado.

Convidamos as pessoas a participarem, os nos-
sos Senadores e Senadoras a participarem desse 
ciclo de palestras e debates, e também convidamos 
as pessoas que queiram participar a fazê-lo através 
do 0800 do Senado ou das redes sociais, o Twitter @
AloSenado ou pelo e-mail do Senado Federal para fa-
zer questionamentos, perguntas e também dar a sua 
opinião sobre a nossa audiência pública ou sobre o 
nosso ciclo de palestras e debates que será realizado 
hoje às 14 horas, horário de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Não havendo mais nada a tratar, declaro en-
cerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 22 minutos.)
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
*	�$����"� +,� �� +,�
*	�$�-����"� � �� �
*	�$�-���.���"� ,� �� ,�
*	�$�-���..��-"� �� �� ��
Soma 67 0 67
&����	���������	��	���	���� �� �� ��
Total Geral 67 0 67

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal; 

3. Licença para tratamento de saúde; e 

4. Licença para tratar de interesses particulares;
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
*	�$�����+"� +��� +� +5�
*	�$�-����"� �� �� ��
*	�$�-���.���"� +4� �� +4�
*	�$�-���..��-�+"� -5� � -,�
Soma 640 6 634
&����	���������	��	���	���� 3� �� ��
Total Geral 646 6 634

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal; 

3. Licença para tratamento de saúde; e 

4. Licença para tratar de interesses particulares.
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Matéria: Requerimento de Licença. Total: 67
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 

 
 

Resenha 
01 a 30/11/2012 

 
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 

01 a 30/11/2012 
Tipo de sessão Quantidade 
Conjunta 01 

Conjunta Solene 03 

Total 04 

 
Quadro Geral de Matérias 

Lidas Quantidade 

Vetos totais 006 

Vetos parciais 629 

Total 635 

 
 

Resenha Consolidada 
02/02 a 30/11/2012 

 
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 

Tipo de sessão Quantidade 
Conjunta  06 

Conjunta Solene 18 

Total 24 

 
Quadro Geral de Matérias 

Apreciadas Quantidade 
PLN (aprovados) 05 

PRN (aprovado) 01 

Retificações (aprovadas) 03 

Total 09 
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Sessões Realizadas 
01 a 30/11/2012 

 
Sessão Data/Hora/Local Finalidade 

Conjunta Solene 05/11/2012, às 18 horas 
(Plenário do Senado Federal) 

Destinada a homenagear o centenário de falecimento de Marquês de 
Paranaguá. 

Conjunta Iniciada em 07/11/2012, 
às 13h14min, suspensa às 

13h22min – reaberta às 
20h34min, suspensa às 
20h38min – reaberta em 

08/11/2012, às 13h05min, 
suspensa às 13h08min – 
reaberta às 13h17min, 

encerrada às 13h44min. 
(Plenário da Câmara dos 

Deputados) 

Destinada à deliberação de Projetos de Lei do Congresso Nacional com 
parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. 

Conjunta Solene 19/11/2012, às 18h30min 
(Plenário do Senado Federal) 

Destinada a comemorar o centenário de nascimento de Augusto do Prado 
Franco. 

Conjunta Solene 29/11/2012, às 12h 
(Plenário do Senado Federal) 

Destinada à promulgação da Emenda Constitucional nº 71, de 2012, que 
“Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema 
Nacional de Cultura”. 
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Matérias 
01 a 30/11/2012 

 
MCN TIPO E Nº EMENTA SESSÃO OBS 

146/2011-CN  
(nº 593/2011,  
na origem) 

PLS nº 91/2011 
(nº 1.669/2011, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Total nº 37/2011 

Altera o art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 
1913, para restabelecer os fusos horários do Estado do 
Acre, do Estado do Pará e do Estado do Amazonas. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 
Veto Total 

1/2012-CN  
(nº 2/2012,  
na origem) 

PLC nº 166/2010 
(PL nº 694/1995,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 1/2012 
 

Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nºs 3.326, 
de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis 
nºs 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de 
novembro de 1975; e dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 05 

Veto Parcial 

3/2012-CN  
(nº 7/2012,  
na origem) 

PLS nº 618/2007 
(nº 6.822/2010, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Total nº 2/2012 
 

Regulamenta o exercício das profissões de Catador de 
Materiais Recicláveis e de Reciclador de Papel. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 
Veto Total 

4/2012-CN  
(nº 8/2012,  
na origem) 

PLS nº 121/2007-
Complementar 
(nº 306/2008-
Complementar, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 3/2012 
 

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; 
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 3 
(três) esferas de 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. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 21 

Veto Parcial 

5/2012-CN  
(nº 10/2012,  
na origem) 

PLS nº 290/2001 
(nº 6.906/2002, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 4/2012 
 

Reconhece a profissão de Turismólogo e disciplina o seu 
exercício. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 08 

Veto Parcial 
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MCN TIPO E Nº EMENTA SESSÃO OBS 
6/2012-CN  
(nº 11/2012,  
na origem) 

PLC nº 112/2007 
(PL nº 6.846/2002,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 5/2012 
 

Dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de 
Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, 
Depilador e Maquiador. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 05 

Veto Parcial 

7/2012-CN  
(nº 12/2012,  
na origem) 

PL nº 29/2011-CN 
Veto Parcial nº 6/2012 
 

Institui o Plano Plurianual da União para o período de 
2012 a 2015. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 20 

Veto Parcial 

8/2012-CN  
(nº 13/2012,  
na origem) 

PLC nº 134/2009 
(PL nº 1.627/2007,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 7/2012 
 

Institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das 
medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional; e altera as Leis nºs 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 
8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de 
setembro de 1993, os Decretos-Leis nºs 4.048, de 22 de 
janeiro de 1942, 8.621, de 10 de janeiro de 1946, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 08 

Veto Parcial 

9/2012-CN  
(nº 15/2012,  
na origem) 

PL nº 12/2011-CN 
Veto Total nº 8/2012 
 

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos 
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e 
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 
152.034.427,00, para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 
Veto Total 

15/2012-CN  
(nº 67/2012,  
na origem) 

PLC nº 28/2010 
(PL nº 774/2007,  
na Casa de origem) 
Veto Total nº 9/2012 
 

Altera a Lei nº 10.602, de 12 de dezembro de 2002, que 
dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos 
Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá 
outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 
Veto Total 
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21/2012-CN  
(nº 93/2012,  
na origem) 

PLV nº 1/2012 
(oriundo da  
MP nº 546/2011) 
Veto Parcial nº 10/2012 
 

Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no 
exercício de 2011, com o objetivo de fomentar as 
exportações do País; altera o art. 4o da Lei no 12.409, de 
25 de maio de 2011; e dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 

22/2012-CN  
(nº 98/2012,  
na origem) 

PLV nº 3/2012 
(oriundo da  
MP nº 545/2011) 
Veto Parcial nº 11/2012 
 

Altera as Leis nos 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da 
Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha 
Mercante - FMM, 11.434, de 28 de dezembro de 2006, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, de 
11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de setembro de 
2008, e 11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida 
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; revoga 
dispositivos das Leis nos 9.432, de 8 de janeiro de 1997, e 
10.925, de 23 de junho de 2004; altera a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS na cadeia 
produtiva do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências. 
 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 02 

Veto Parcial 

28/2012-CN  
(nº 77/2012,  
na origem) 

PLS nº 219/2003 
(nº 7.803/2010, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 12/2012 
 

Altera o § 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil, no que tange ao critério de 
fixação da fração ideal e às disposições sobre alienação 
e locação de abrigos para veículos em condomínios 
edilícios. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 

34/2012-CN  
(nº 150/2012,  
na origem) 

PLC nº 2/2012 
(PL nº 1.992/2007,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 13/2012 
 

Institui o regime de previdência complementar para os 
servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, 
inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o 
limite máximo para a concessão de aposentadorias e 
pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 
da Constituição Federal; autoriza a criação de 3 (três) 
entidades fechadas de previdência complementar, 
denominadas Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do Poder Legislativo 
(Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Público Federal do Poder 
Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras 
providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 03 

Veto Parcial 

35/2012-CN  
(nº 151/2012,  
na origem) 

PLC nº 319/2009 
(PL nº 99/2007,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 14/2012 
 

Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera 
a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as 
Leis nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 
de junho de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e 
12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e 
disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do 
motorista profissional; e dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 21 

Veto Parcial 
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43/2012-CN  
(nº 202/2012,  
na origem) 

PLV nº 7/2012 
(oriundo da  
MP nº 549/2011) 
Veto Parcial nº 15/2012 
 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o 
PIS/Pasep - Importação e da Cofins - Importação 
incidentes sobre a importação e a receita de venda no 
mercado interno dos produtos que menciona; altera as 
Leis nºs 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.522, de 19 de 
julho de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 5.991, 
de 17 de dezembro de 1973, 10.451, de 10 de maio de 
2002, e 11.051, de 29 de dezembro de 2004; e revoga 
dispositivos das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 12 

Veto Parcial 

46/2012-CN  
(nº 212/2012,  
na origem) 

PLC nº 30/2011 
(PL nº 1.876/1999,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 16/2012 
 

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 nºs 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 35 

Veto Parcial 

60/2012-CN  
(nº 241/2012,  
na origem) 

PLC nº 10/2012 
(PL nº 2.330/2011,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 17/2012 
 

Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das 
Confederações FIFA 2013, à Copa do Mundo FIFA 2014 
e à Jornada Mundial da Juventude - 2013, que serão 
realizadas no Brasil; altera as Leis nºs 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, e 10.671, de 15 de maio de 2003; e 
estabelece concessão de prêmio e de auxílio especial 
mensal aos jogadores das seleções campeãs do mundo 
em 1958, 1962 e 1970. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 15 

Veto Parcial 

61/2012-CN  
(nº 243/2012,  
na origem) 

PLS nº 132/2011 
(nº 1.812/2011, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 18/2012 
 

Dispõe sobre a venda de uniformes das Forças Armadas, 
dos órgãos de segurança pública, das guardas 
municipais e das empresas de segurança privada. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 

62/2012-CN  
(nº 251/2012,  
na origem) 

PLC nº 1/2009 
(PL nº 275/2007,  
na Casa de origem) 
Veto Total nº 19/2012 
 

Estabelece normas de segurança a serem seguidas pelos 
estabelecimentos que especifica. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 
Veto Total 
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63/2012-CN  
(nº 253/2012,  
na origem) 

PLS nº 448/2009 
(nº 7.173/2010, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 20/2012 
 

Altera a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, que 
dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta 
de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei nº 
6.813, de 10 de julho de 1980, para determinar, no caso 
do transporte de produtos perigosos, a observância de 
legislação federal específica. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 

72/2012-CN  
(nº 313/2012,  
na origem) 

PLC nº 11/2007 
(PL nº 1.532/1999,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 21/2012 
 

Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de 
documentos em meios eletromagnéticos. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 05 

Veto Parcial 

73/2012-CN  
(nº 324/2012,  
na origem) 

PLC nº 53/2011 
(PL nº 1.186/2007,  
na Casa de origem) 
Veto Total nº 22/2012 
 

Altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para 
estender ao catador de caranguejo o benefício de seguro-
desemprego durante o período de defeso da espécie. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 
Veto Total 

74/2012-CN  
(nº 329/2012,  
na origem) 

PLV nº 13/2012 
(oriundo da  
MP nº 559/2012) 
Veto Parcial nº 23/2012 
 

Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) 
a adquirir o controle acionário da Celg Distribuição S.A. 
(Celg D); institui o Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de 
Ensino Superior (Proies); altera as Leis nºs 3.890-A, de 
25 de abril de 1961, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.887, de 18 de 
junho de 2004, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.128, de 28 de 
junho de 2005, 11.651, de 7 de abril de 2008, 12.024, de 
27 de agosto de 2009, 12.101, de 27 de novembro de 
2009, 12.429, de 20 de junho de 2011, 12.462, de 4 de 
agosto de 2011, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e 
dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 12 

Veto Parcial 

76/2012-CN  
(nº 330/2012,  
na origem) 

PLC nº 3/2005 
(PL nº 1.089/2003,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 24/2012 
 

Altera o Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, 
para estabelecer o medicamento genérico de uso 
veterinário; e dispõe sobre o registro, a aquisição pelo 
poder público, a prescrição, a fabricação, o regime 
econômico-fiscal, a distribuição e a dispensação de 
medicamentos genéricos de uso veterinário, bem como 
sobre a promoção de programas de desenvolvimento 
técnico-científico e de incentivo à cooperação técnica 
para aferição da qualidade e da eficácia de produtos 
farmacêuticos de uso veterinário. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 03 

Veto Parcial 
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77/2012-CN  
(nº 331/2012,  
na origem) 

PLC nº 131/2008 
(PL nº 4.622/2004,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 25/2012 
 

Dispõe sobre a organização e o funcionamento das 
Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional 
de Fomento às Cooperativas de Trabalho - 
PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 442 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 15 

Veto Parcial 

78/2012-CN  
(nº 340/2012,  
na origem) 

PLS nº 10/2006 
(nº 7.329/2006, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 26/2012 
 

Altera os arts. 32 e 80 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 
1991, para dispor sobre o acesso do empregado às 
informações relativas ao recolhimento de suas 
contribuições ao INSS. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 

79/2012-CN  
(nº 341/2012,  
na origem) 

PLV nº 15/2012 
(oriundo da  
MP nº 561/2012) 
Veto Parcial nº 27/2012 
 

Altera as Leis nos 12.409, de 25 de maio de 2011, 11.578, 
de 26 de novembro de 2007, 11.977, de 7 de julho de 
2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 
de dezembro de 2000, 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 9.636, de 15 de maio de 1998, 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, e 11.941, de 27 de maio de 2009. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 02 

Veto Parcial 

80/2012-CN  
(nº 342/2012,  
na origem) 

PLC nº 3/2010 
(PL nº 2.057/2007,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 28/2012 
 

Dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em 
primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por 
organizações criminosas; altera o Decreto-Lei no 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei 
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
Código de Trânsito Brasileiro, e 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003; e dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 

81/2012-CN  
(nº 344/2012,  
na origem) 

PLS nº 278/2009 
(nº 3.754/2012, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 29/2012 
 

Altera os arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
para dispor sobre os Conselhos Tutelares. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 
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85/2012-CN  
(nº 357/2012,  
na origem) 

PLC nº 50/2012 
(PL nº 2.844/2011,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 30/2012 
 

Dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de 
formação de militares de carreira do Exército. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 02 

Veto Parcial 

88/2012-CN  
(nº 371/2012,  
na origem) 

PL nº 3/2012-CN 
Veto Parcial nº 31/2012 
 

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 314 

Veto Parcial 

90/2012-CN  
(nº 385/2012,  
na origem) 

PLC nº 180/2008 
(PL nº 73/1999,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 32/2012 
 

Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas 
instituições federais de ensino técnico de nível médio e 
dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 02 

Veto Parcial 

92/2012-CN  
(nº 388/2012,  
na origem) 

PLV nº 19/2012 
(oriundo da  
MP nº 564/2012) 
Veto Parcial nº 33/2012 

Altera as Leis nos 12.096, de 24 de novembro de 2009, 
12.453, de 21 de julho de 2011, para conceder crédito ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
- BNDES, 9.529, de 10 de dezembro de 1997, 11.529, de 
22 de outubro de 2007, para incluir no Programa 
Revitaliza do BNDES os setores que especifica, 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, 7.972, de 22 de dezembro 
de 1989, 12.666, de 14 de junho de 2012, 10.260, de 12 
de julho de 2001, 12.087, de 11 de novembro de 2009, 
7.827, de 27 de setembro de 1989, 10.849, de 23 de 
março de 2004, e 6.704, de 26 de outubro de 1979, as 
Medidas Provisórias nos 2.156-5, de 24 de agosto de 
2001, e 2.157-5, de 24 de agosto de 2001; dispõe sobre 
financiamento às exportações indiretas; autoriza a União 
a aumentar o capital social do Banco do Nordeste do 
Brasil S.A. e do Banco da Amazônia S.A.; autoriza o 
Poder Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora de 
Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF; autoriza a 
União a conceder subvenção econômica nas operações 
de crédito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - 
FDA e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - 
FDNE; autoriza a União a participar de fundos dedicados 
a garantir operações de comércio exterior ou projetos de 
infraestrutura de grande vulto; revoga dispositivos das 
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 
30 de abril de 2004, e 12.545, de 14 de dezembro de 
2011; e dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 05 

Veto Parcial 
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MCN TIPO E Nº EMENTA SESSÃO OBS 
97/2012-CN  
(nº 411/2012,  
na origem) 

PLV nº 18/2012 
(oriundo da  
MP nº 563/2012) 
Veto Parcial nº 34/2012 

Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre 
a folha de salários devidas pelas empresas que 
especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação 
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de 
Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação 
do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação 
de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de 
Incentivo a Computadores para Uso Educacional, o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência; restabelece o Programa Um 
Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 
Semicondutores, instituído pela Lei no 11.484, de 31 de 
maio de 2007; altera as Leis nos 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 
12.546, de 14 de dezembro de 2011, 11.484, de 31 de 
maio de 2007, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 
2011, 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de 
julho de 2004, os Decretos-Leis nos 1.455, de 7 de abril 
de 1976, 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e a Medida 
Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 76 

Veto Parcial 

101/2012-CN  
(nº 424/2012,  
na origem) 

PLV nº 20/2012 
(oriundo da  
MP nº 565/2012) 
Veto Parcial nº 35/2012 
 

Altera as Leis nos 10.177, de 12 de janeiro de 2001, 
7.827, de 27 de setembro de 1989, 11.524, de 24 de 
setembro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 
9.469, de 10 de julho de 1997, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 8.029, de 12 de abril de 1990, 
10.954, de 29 de setembro de 2004, e 11.314, de 3 de 
julho de 2006; e dá outras providências. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 21 

Veto Parcial 

107/2012-CN  
(nº 448/2012,  
na origem) 

PLC nº 11/2012 
(PL nº 6.316/2009,  
na Casa de origem) 
Veto Parcial nº 36/2012 

Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, que 
dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do 
exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, 
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras 
apreendidas e dá outras providências, para autorizar a 
instalação de lojas francas em Municípios da faixa de 
fronteira cujas sedes se caracterizam como cidades 
gêmeas de cidades estrangeiras e para aplicar 
penalidade aos responsáveis dos órgãos da 
administração direta ou indireta que dolosamente 
realizarem importação ao desamparo de guia de 
importação. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 01 

Veto Parcial 

138/2012-CN  
(nº 484/2012,  
na origem) 

PLV nº 21/2012 
(oriundo da  
MP nº 571/2012) 
Veto Parcial nº  
37/2012 

Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, 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; e revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 
22 do inciso II do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, e o § 2o do art. 4o da Lei no 12.651, 
de 25 de maio de 2012. 

Iniciada em 
07/11/2012, 

às 13h14min, 
suspensa às 
13h22min – 
reaberta às 
20h34min, 

suspensa às 
20h38min – 
reaberta em 

08/11/2012, às 
13h05min, 

suspensa às 
13h08min – 
reaberta às 
13h17min, 

encerrada às 
13h44min. 

Lido 
Total - 09 

Veto Parcial 
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Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
01 a 30/11/2012 

 
Nº Assunto 

47/2012 
(public. no DOU  
de 12/11/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 580, de 14 de setembro de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2012, que “Altera as Leis nº 11.759, de 31 de julho de 2008, que 
autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec, e nº 
11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos financeiros para a 
execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

48/2012 
(public. no DOU  
de 12/11/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União de 21 de setembro de 2012, que “Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-
Oeste - FDCO; autoriza a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais, 
sob a forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito para investimentos no âmbito do FDCO; 
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, que tratam das 
operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-
Oeste; constitui fonte adicional de recursos para ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal 
e do Banco do Brasil S.A., e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

49/2012 
(public. no DOU  
de 12/11/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 582, de 20 de setembro de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União de 21 de setembro de 2012, que “Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 
quanto à contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de serviços; permite depreciação de 
bens de capital para apuração do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento 
da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, quanto à 
abrangência do Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera a incidência da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS na comercialização da laranja; reduz o Imposto de Renda devido pelo prestador 
autônomo de transporte de carga; e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período de 
sessenta dias. 

50/2012 
(public. no DOU  
de 14/11/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que a Medida Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012, que "Estabelece medidas para 
estimular o pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PASEP, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e de suas autarquias e 
fundações; altera o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para prorrogar a vigência da redução a zero 
das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS incidentes na importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno das massas 
alimentícias que menciona" teve seu prazo de vigência encerrado no dia 9 de novembro do corrente ano. 

51/2012 
(public. no DOU  
de 29/11/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 583, de 10 de outubro de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que "Abre crédito extraordinário, em favor do 
Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 676.000.000,00, para os fins que especifica", tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

52/2012 
(public. no DOU  
de 29/11/2012) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 584, de 10 de outubro de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que "Dispõe sobre medidas tributárias à 
realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016", tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias. 
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Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional 

01 a 30/11/2012 
 

Nº do 
Ofício Destinatário Assunto 

513/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória n° 577, de 2012, que "Dispõe 
sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do 
serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, e dá outras 
providências". À Medida foram oferecidas 88 (oitenta e oito) emendas e a Comissão Mista emitiu o 
Parecer nº 38, de 2012-CN, que conclui pelo PLV n° 29, de 2012. Esclarece que o texto da matéria 
foi disponibilizado, em meio digital, por intermédio do autenticador no sítio dessa Casa. 

512/2012-
CN 

Senhora Maria 
do Socorro de 
Santa Brígida 
Dias Santos – 

Diretora da 
Secretaria de 

Arquivo do 
Senado Federal 

Encaminha, para o arquivo do Senado Federal, autógrafo da Emenda Constitucional n° 71, 
promulgada em 29 de novembro do corrente ano e publicada nos Diários Oficial da União, do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do dia 30 de novembro de 2012. 

511/2012-
CN 

Senhor Jaime 
Antunes da Silva 
– Diretor-Geral 

do Arquivo 
Nacional 

Encaminha, para o Arquivo Nacional, autógrafo da Emenda Constitucional n° 71, promulgada em 
29 de novembro do corrente ano e publicada nos Diários Oficial da União, do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, do dia 30 de novembro de 2012. 

510/2012-
CN 

Ministro Joaquim 
Barbosa – 

Presidente do 
STF 

Encaminha, para o arquivo do Supremo Tribunal Federal, autógrafo da Emenda Constitucional n° 
71, promulgada em 29 de novembro do corrente ano e publicada nos Diários Oficial da União, do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do dia 30 de novembro de 2012. 

509/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, para o arquivo da Câmara dos Deputados, autógrafo da Emenda Constitucional n° 71, 
promulgada em 29 de novembro do corrente ano e publicada nos Diários Oficial da União, do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do dia 30 de novembro de 2012. 

508/2012-
CN 

Senhora Gleisi 
Helena 

Hoffmann – 
Ministra de 

Estado Chefe da 
Casa Civil da 

Presidência da 
República 

Encaminha a Mensagem nº 47, de 2012 (CN), do Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, referente à Emenda Constitucional n° 71, promulgada em 29 de novembro do corrente 
ano. 

507/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução n° 1, de 2002-CN, que foi encaminhado 
à Excelentíssima Senhora Presidente da Republica o Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 2012 
(Medida Provisória n° 576, de 2012) aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 28 
de novembro do corrente ano, que "Altera as Leis nºs 10,233, de 5 de junho de 2001, e 12.404, de 
4 de maio de 2011, para modificar a denominação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta 
Velocidade S.A. – ETAV para Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL, e ampliar suas 
competências; e revoga dispositivo da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008". 

506/2012-
CN 

Senhora Gleisi 
Helena 

Hoffmann – 
Ministra de 

Estado Chefe da 
Casa Civil da 

Presidência da 
República 

Encaminha a Mensagem nº 46, de 2012 (CN), do Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, submetendo à sanção presidencial autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 23, de 
2012, que "Altera as Leis nºs 10,233, de 5 de junho de 2001, e 12.404, de 4 de maio de 2011, para 
modificar a denominação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. – ETAV 
para Empresa de Planejamento e Logística S.A. – EPL, e ampliar suas competências; e revoga 
dispositivo da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008". 

505/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória n° 585, de 2012, que "Dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios no exercício de 2012, com o objetivo de fomentar as exportações do País". À Medida 
foram oferecidas 19 (dezenove) emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer n° 37, de 2012·CN, 
que conclui pelo PLV nº 28, de 2012. Esclarece que o texto da matéria foi disponibilizado, em meio 
digital, por intermédio do autenticador no sítio dessa Casa. 

504/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que o Senado Federal aprovou, em revisão e com emenda, o Projeto de Lei de 
Conversão n° 25, de 2012 (Medida Provisória nº 575, de 2012), que "Altera as Leis nºs 11.079, de 
30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da administração pública, para dispor sobre o aporte de recursos em 
favor do parceiro privado, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 
2003, 12.058, de 13 de outubro de 2009, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.420, de 10 de abril 
de 2002, 4.117, de 27 de agosto de 1962, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.602, de 12 de 
dezembro de 2002, e 9.718, de 27 de novembro de 1998, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 
de agosto de 2001, e dá outras providências”. Restitui, nos termos do § 6° do art. 7º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, o processado da matéria com a referida emenda, para exame dessa Casa. 

Terça-feira 4    43Dezembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



  

Nº do 
Ofício Destinatário Assunto 

503/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica à Câmara dos Deputados o cancelamento, por solicitação de lideranças, da sessão 
conjunta do Congresso Nacional, convocada para 28 de novembro de 2012, às doze horas e trinta 
minutos, convocando nova sessão conjunta para terça-feira, dia 4 de dezembro, às doze horas e 
trinta minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados, com a mesma ordem do dia. 

502/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu o Aviso nº 1.312-GP-TCU, de 2012, na origem, do Senhor 
Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Congresso Nacional cópia da 
instrução emitida no processo nº TC-019.201/2007-0, em atendimento à decisão proferida no 
Acórdão-TCU-Plenário n° 783/2006. A matéria, publicada no DSF de 27 de novembro do corrente 
ano, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

501/2012-
CN 

Ministro Ricardo 
Lewandowski – 
Ministro do STF 

Encaminha, em atenção ao Ofício nº 8103/R, de 12 de novembro de 2012, cópia do Ofício n° 58, de 
2012, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, encaminhando 
informações sobre emendas parlamentares, referentes ao Inquérito Civil 3.527 - Distrito Federal. 

500/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica à Câmara dos Deputados, que está convocada sessão conjunta do Congresso Nacional 
a realizar-se na próxima quarta-feira, dia 28 de novembro de 2012, às doze horas e trinta minutos, 
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à deliberação de Projetos de Lei do Congresso 
Nacional. 

499/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória n° 578, de 2012, que "Permite a 
depreciação acelerada dos veículos automóveis para transportes de mercadorias e dos vagões, 
locomotivas, locotratores e tênderes que menciona, previstos na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados – TIPI". À Medida foram oferecidas 35 (trinta e cinco) emendas e a 
Comissão Mista emitiu o Parecer nº 36, de 2012-CN, que conclui pelo PLV n° 27, de 2012. 
Esclarece que o texto da matéria foi disponibilizado, em meio digital, por intermédio do autenticador 
no sítio dessa Casa. 

498/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória n° 584, de 2012, que "Dispõe 
sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos 
Jogos Paraolímpicos de 2016". À Medida Foram oferecidas 64 (sessenta e quatro) emendas e a 
Comissão Mista emitiu o Parecer nº 35, de 2012-CN, que conclui pelo PLV nº 26, de 2012. 
Esclarece que o texto da matéria foi disponibilizado, em meio digital, por intermédio do autenticador 
no sítio dessa Casa. 

497/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente ela República, nos 
termos do art. 67 da Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensagem nº 144, de 2012-CN (n° 
513/2012, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas 
e Despesas, referente ao quinto bimestre de 2012, tendo sido a matéria despachada à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Em anexo, encaminha calendário para a 
tramitação da matéria. 

496/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, em 13 de novembro de 2012, e 
publicou, no dia 14 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória n° 589, de 2012, que "Dispõe sobre 
o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". Nos termos dos arts. 2° e 3° 
da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento 
Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e 
estabelecido o calendário para a sua tramitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do 
Senado Federa! realizada no dia 16 de novembro de 2012. 

495/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória n° 583, de 2012, que "Abre 
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 
676.000.000,00, para os fins que especifica". À Medida foram oferecidas 9 (nove) emendas e a 
CMO emitiu o Parecer nº 34, de 2012-CN, que conclui pela aprovação da matéria. Esclarece que o 
texto da matéria foi disponibilizado, em meio digital, por intermédio do autenticador no sítio dessa 
Casa. 

494/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que foi lido, na Sessão do Senado Federal de 20 de novembro de 2012, o Oficio n° 
404/2012/CMO, do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
solicitando alteração do calendário de tramitação do Projeto de Lei nº 24, de 2012-CN. Em anexo, 
encaminha o novo cronograma. 

493/2012-
CN 

Dep. Assis 
Carvalho – 

Presidente da 
Comissão Mista 

destinada a 
emitir parecer 
sobre a MPV 

575/2012 

Encaminha esclarecimentos em atenção ao Ofício nº 002/MPV575-2012 em que V. Exa. 
encaminha trecho dos registros taquigráficos da 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a 
analisar a Medida Provisória nº 575/2012, que “Altera a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública”, no qual consta consulta formulada pelo Deputado Eduardo Cunha quanto à 
participação de Líder no processo de votação em Comissão Mista. O art. 50 do Regimento Comum 
dispõe que o líder, com exclusividade, tem a atribuição de apresentar requerimentos de preferência 
e de destaque em sessão conjunta do Congresso Nacional, composta da totalidade dos 
parlamentares, deputados e senadores. Aplicá-lo ao funcionamento das Comissões Mistas, no 
entanto, implicaria impor aos seus membros a completa perda do exercício do direito de 
apresentação de requerimentos de preferência e de destaque. Ademais, processualmente, tais 
requerimentos, assim como os requerimentos de verificação de votação, são instrumentos 
procedimentais inerentes ao próprio processo de votação, dos quais, portanto, só tomam parte os 
parlamentares integrantes do respectivo colegiado, sob pena de se mitigar o direito ao devido 
processo legislativo dos parlamentares integrantes da comissão. 

492/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício n° 055, de 2012, do Senador José Pimentel, Líder 
do Governo no Congresso Nacional, indicando, nos termos do § 2° do art. 4° do Regimento 
Comum, o Deputado Cláudio Puty, para a função de Vice-Líder do Governo no Congresso 
Nacional. 
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Ofício Destinatário Assunto 

491/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Ministro-Relator José Jorge, do Tribunal de Contas da 
União, o Aviso nº 003/2012 – Gab.Min.JJ - TCU, de 2012, na origem, informando que neste 
exercício de 2012 serão utilizadas as informações do Relatório de Gestão para a elaboração do 
Relatório de Contas da Presidente da República, com a ressalva de que informações adicionais 
poderão ser solicitadas por aquele Tribunal para subsidiar o exame das referidas contas. A matéria, 
publicada no Diário do Senado Federal de 17 de novembro de 2012, vai ao exame da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

490/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica à Câmara dos Deputados, que esta Presidência, nos termos do disposto no § 3° do art. 
60 da Constituição Federal, combinado com o art. 85 do Regimento Comum, convoca sessão 
solene do Congresso Nacional, a realizar-se dia 29 de novembro do corrente, quinta-feira, às doze 
horas, no Plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da Emenda Constitucional nº 71, 
de 2012, que "Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de 
Cultura". 

489/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, em 12 de·novembro de 2012, e 
publicou, no dia 13 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 588, de 2012, que "Abre crédito 
extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Credito, no valor de R$ 1.683.716.400,00, para o 
fim que especifica". Nos termos do disposto no § 6° do art. 2° da Resolução n° 1, de 2002-CN, a 
matéria será encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde 
poderá receber emendas. Em anexo, encaminha, para conhecimento, o calendário para a 
tramitação da matéria, nos termos do § 7º do art. 2° da citada Resolução. 

488/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 9 de novembro de 2012, e publicou, 
em Edição Extra, no dia 12 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 587, de 2012, que 
"Autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de 
que trata a Lei n° 10.420, de 10 de abril de 2002, e amplia para o ano de 2012 o Auxílio 
Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004". Nos termos dos 
arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do 
Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria 
e estabelecido o calendário para a sua tramitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do 
Senado Federal realizada no dia 14 de novembro de 2012. 

487/2012-
CN 

Ministro Luiz Fux 
– Ministro do 

STF 

Comunica que foram encaminhadas cópias dos Ofícios nºs 8.070/R 8.072/R, de 2012, de Vossa 
Excelência, referentes, respectivamente, aos Mandados de Segurança nºs 31593 e 31627, aos 
Excelentíssimos Senhores Presidentes da Câmara dos Deputados e da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

486/2012-
CN 

Dep. Paulo 
Pimenta – 

Presidente da 
CMO 

Encaminha os Ofícios nºs 8.070/R 8.072/R, de 2012, do Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, 
referentes, respectivamente, aos Mandados de Segurança nºs 31593 e 31627. 

485/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha cópias dos Ofícios nºs 8.070/R 8.072/R, de 2012, do Excelentíssimo Senhor Ministro 
Luiz Fux, referentes, respectivamente, aos Mandados de Segurança nºs 31593 e 31627. 

484/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, o Ofício n° 54, de 2012-CN (n° 929/2012-BNDES GP, na origem), que 
encaminha ao Congresso Nacional, nos ternos do art. 1º, § 6°, da Lei n° 11.948, de 16 de junho de 
2009, e do art. 1°, § 8°, da Lei nº 12.453, de 21 de julho de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral 
do BNDES referente ao terceiro trimestre de 2012. A matéria, publicada no Diário do Senado 
Federal de 8 de novembro do corrente ano, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização. Em anexo, encaminha calendário para a tramitação da matéria. 

483/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 147/PRESI-APO, de 2012, na origem, que 
encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Atividades desenvolvidas pela Autoridade 
Pública Olímpica (APO), no 1° semestre de 2012. O expediente foi autuado da seguinte forma: - 
Ofício nº 55/2012-CN, que vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e 
será publicado no Diário do Senado Federal de 13 de novembro do corrente; e - Ofício "S" nº 25, de 
2012, que vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) e à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). Em anexo, encaminha calendário para a 
tramitação da matéria. 

482/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, em 8 de novembro de 2012, e publicou, 
no dia 9 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória n° 586, de 2012, que "Dispõe sobre o apoio 
técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa, e dá outras providencias". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 
2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a 
sua tramitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do Senado Federal realizada no dia 13 de 
novembro do corrente ano. 

481/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 32, o processado da Medida Provisória nº 575, de 2012, que "Altera a Lei 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração pública". À Medida foram oferecidas 99 
(noventa e nove) emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 33, de 2012-CN, que conclui 
pelo PLV n° 25, de 2012. Esclarece que o texto da matéria foi disponibilizado, em meio digital, por 
intermédio do autenticador no sítio dessa Casa. 
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480/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência, em entendimento com essa Casa Legislativa, convoca sessão 
solene do Congresso Nacional a realizar-se no dia 14 de dezembro do corrente, sexta-feira, às 
quatorze horas, no Plenário do Senado Federal, destinada a homenagear o ex-Reitor da UFRJ, 
Aloísio Teixeira, por sua trajetória de vida e pela luta para o aperfeiçoamento da educação superior 
no Brasil. 

479/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, 
no dia 9 de novembro do corrente ano, o prazo integral de vigência da Medida Provisória n° 574, de 
28 de junho de 2012, que "Estabelece medidas para estimular o pagamento de débitos relativos ao 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - PASEP, de responsabilidade dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e de suas autarquias e fundações; altera o art. 1° da 
Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para prorrogar a vigência da redução a zero das alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
COFINS incidentes na importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno das 
massas alimentícias que menciona." 

478/2012-
CN 

Senhora Gleisi 
Helena 

Hoffmann - 
Ministra de 

Estado Chefe da 
Casa Civil da 

Presidência da 
República 

Encaminha a Mensagem n° 45, de 2012 (CN), do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional, participando que a Medida Provisória nº 574, de 28 de junho de 2012, que 
Estabelece medidas para estimular o pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Publico - PASEP, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, e de suas autarquias e fundações; altera o art. 1° da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, para prorrogar a vigência da redução a zero das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na 
importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno das massas alimentícias que 
menciona", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 9 de novembro do corrente ano. 

477/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 32, o processado da Medida Provisória nº 580, de 2012, que "Altera as 
Leis nº 11.759, de 31 de julho de 2008, que autoriza a criação da empresa publica Centro Nacional 
de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec, e n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, que 
dispõe sobre a transferência obrigatória de recursos financeiros para a execução pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, e dá 
outras providências". À Medida foram oferecidas 29 (vinte e nove) emendas e a Comissão Mista 
emitiu o Parecer n° 32, de 2012-CN, que conclui pelo PLV n° 24, de 2012. Esclarece que o texto da 
matéria foi disponibilizado, em meio digital, por intermédio do autenticador no sítio dessa Casa. 

476/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu requerimento solicitando a prorrogação do prazo de 
funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n° 1, de 
2012, do Congresso Nacional, destinada a "investigar práticas criminosas do senhor Carlos 
Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações 
'Vegas' e 'Monte Carlo', da Policia Federal, nos termos que especifica". O requerimento contém o 
número regimental de subscritores e está publicado no Diário do Senado Federal de 2 de novembro 
do corrente ano. 

475/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Encaminha, nos termos do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 576, de 2012, que "Altera as 
Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 12.404, de 4 de maio de 2011, para modificar a 
denominação da Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A. - ETAV para Empresa 
de Planejamento e Logística S.A. - EPL, e ampliar suas competências". À Medida foram oferecidas 
62 (sessenta e duas) emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer n° 30, de 2012-CN, que 
conclui pelo PLV nº 23, de 2012. Esclarece que o texto da matéria foi disponibilizado, em meio 
digital, por intermédio do autenticador no sítio dessa Casa. 

474/2012-
CN 

Ministro Carlos 
Ayres Britto – 
Presidente do 

CNJ 

Encaminha cópia do Of. nº 2015/SGM/P/2012, do Presidente da Câmara dos Deputados, que 
informa o encaminhamento do Parecer nº 0003979-77.2012.2.00.0000, do Conselho Nacional de 
Justiça, à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público daquela Casa Legislativa, por 
estar em tramitação naquele Colegiado o Projeto de Lei nº 4312/12. 

473/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que está convocada sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se na próxima 
quarta-feira, dia 7 de novembro do corrente, às 12 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada à deliberação de Projetos de Lei do Congresso Nacional com pareceres da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

472/2012-
CN 

Dep. Marco 
Maia – 

Presidente da 
CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso n° 
1.386-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.928/2012-
TCU-Plenário, inclusive em mídia, proferido nos autos do processo nº TC 033.616/2011-6, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam e, ainda, cópia das informações 
constantes dos Anexos 1 e 2 atualizados até a Sessão Plenária de 24 de outubro de 2012. A 
matéria, publicada no Diário do Senado Federal de 1º de novembro do corrente ano, vai ao exame 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
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B.1 – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO 

 
 

Resenha 
01 a 30/11/2012 

 
Reuniões Realizadas 

 
Tipo de reunião Quantidade 
Instalação (INST) - 

Ordinárias (ROR) 4 

Extraordinárias (REX) - 

Audiências Públicas (RAP) 2 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) 1 

Seminários Regionais (SREG) - 

Total 7 

 
 

Comitês Permanentes e Colegiados 
 

Nomes Reuniões Relatórios 
Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
(CFIS) - - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidade Graves (COI) 2 - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) - 1 

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
CMO (CRLP) - - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - - 

TOTAL 2 1 
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Proposições em Tramitação 
 

Proposições Recebidas 

Tramitação encerrada na CMO 

Apreciadas Retiradas 
Encaminhadas ao CN sem apreciação 

PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental 

 Projetos de Lei CN (PLN)    42   

    - Crédito Suplementar e Especial       

� Texto Original    42   

� Substitutivo       

    - LDO/Alteração       

    - LOA/Alteração       

    - PPA/Revisão – Alteração       

 Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário 1 1     

� Texto Original 1 1     

� Projeto de Lei de Conversão       

� Perda de Vigência (Decreto Legislativo)       

 Avisos CN (AVN)       

    - Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 
  Graves apontados pelo TCU       

� Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012       

� Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012       

� Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012       

� Arquivamento       

    - Prestação de Contas       

    - Parecer Prévio do Governo Federal       

    - Outras Matérias       

 Mensagens CN (MCN) 1      

    - Prestação de Contas       

    - Relatório de Avaliação do PPA       

    - Outras Matérias 1      

 Ofícios CN (OFN) 2      

    - Prestação de Contas       

    - Outras Matérias 2      

 Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN)       

 Proposições SF       

 Requerimentos CMO (RCMO) 
 1 1     

 Emendas 8647 138  158   

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

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum)       

TOTAL 8652 140  200   
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Resenha Consolidada 
01/03 a 30/11/2012 

 
 

Reuniões Realizadas 
 

Tipo de reunião Quantidade 
Instalação (INST) 1 

Ordinárias (ROR) 17 

Extraordinárias (REX) 9 

Audiências Públicas (RAP) 7 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) 2 

Seminários Regionais (SREG) - 

Total 36 

 
 

Comitês Permanentes e Colegiados 
 

Nomes Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
(CFIS) - - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidade Graves (COI) 2 - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) - 1 

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
CMO (CRLP) 13 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - - 

TOTAL 15 1 
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Proposições Apreciadas 

 

Proposições Recebidas 

Tramitação encerrada na CMO 

Apreciadas Retiradas 
Encaminhadas ao CN sem apreciação 

PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental 

 Projetos de Lei CN (PLN) 54 11  42   

    - Crédito Suplementar e Especial       

� Texto Original 53 10  42   

� Substitutivo       

    - LDO/Alteração  1     

    - LOA/Alteração 1      

    - PPA/Revisão – Alteração       

 Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário 9 5    3 

� Texto Original       

� Projeto de Lei de Conversão       

� Perda de Vigência (Decreto Legislativo)       

 Avisos CN (AVN) 65      

    - Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades  
  Graves apontados pelo TCU 13      

� Pela Exclusão no Anexo VI da LOA 2012       

� Pela Inclusão no Anexo VI da LOA 2012       

� Pela Alteração no Anexo VI da LOA 2012        

� Arquivamento       

    - Prestação de Contas 3      

    - Parecer Prévio do Governo Federal 3      

    - Outras Matérias 46      

 Mensagens CN (MCN e MSG) 59      

    - Prestação de Contas 8      

    - Relatório de Avaliação do PPA 4      

    - Outras Matérias 47      

 Ofícios CN (OFN) 135      

    - Prestação de Contas 30      

    - Outras Matérias 105      

 Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN) 2      

 Proposições SF 4      

 Requerimentos CMO (RCMO) 6 4     

 Emendas 12984 4356  158   

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN) 3 3     

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum)       

TOTAL 13321 4379  200  3 
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Resultados das Reuniões 

01 a 30/11/2012 
 
 

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 6/11/2012 
 
A - Apreciação da Ata da seguinte Reunião: 

 
- 9ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 30 e 31/10/2012. 
NÃO DELIBERADO 

 
B – Apresentação, discussão e votação dos relatórios às seguintes matérias: 
 
I) Projetos de Lei: 
 

01) Projeto de Lei nº 05/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, 
crédito especial no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para o fim que especifica.” 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
02) Projeto de Lei nº 07/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito suplementar no valor de R$ 14.835.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Foram apresentadas 15 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do substitutivo apresentado com aprovação da emenda n° 12, com indicação pela 
inadmissibilidade das emendas n°s 1 a 3 e rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
03) Projeto de Lei nº 08/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), para os fins 
que especifica”. 
Relator: Deputado Osmar Júnior 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
04) Projeto de Lei nº 09/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, 
crédito especial no valor de R$ 1.252.574,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Osmar Serraglio 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado com as alterações decorrentes da emenda de relator. 
NÃO DELIBERADO 
 
05) Projeto de Lei nº 11/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 136.028.187,00 (cento e trinta e seis milhões, vinte e 
oito mil, cento e oitenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
06) Projeto de Lei nº 12/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e 
quinhentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Foram apresentadas 5 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3 e pela rejeição das 
demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
07) Projeto de Lei nº 13/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Vanderlei Siraque 
Foram apresentadas 5 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas n°s 2 e 3 e pela rejeição das 
demais. 
NÃO DELIBERADO 
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08) Projeto de Lei nº 20/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente”. 
Relatora: Deputada Cida Borghetti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
09) Projeto de Lei nº 25/2012-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2012, crédito suplementar no valor total de 
R$ 155.121.207,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, cento e vinte e um mil e duzentos e sete reais), em favor de 
empresas estatais, e reduz o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 85.080.868,00 (oitenta 
e cinco milhões, oitenta mil e oitocentos e sessenta e oito reais), para os fins que especifica. 
Relator: Deputado Zeca Dirceu 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos temos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 

II) Subtítulos com indício de irregularidades graves: 
 
10) Aviso nº 11/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de Macrodrenagem do Canal do Congo, 
serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”. 
Relator: Deputado Mauro Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
11) Aviso nº 02/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à contratação das obras de construção 
do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer – Inca”. 
Relator: Deputado Zeca Dirceu 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
12) Aviso nº 15/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - Metrofor 
com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul do metrô de Fortaleza”. 
Relator: Senador Cássio Cunha Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
13) Aviso nº 16/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico, custeada com recursos repassados 
pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do Plano de Fiscalização de Obras Públicas para o exercício 
de 2011 - TC 011.661/2011-9”. 
Relator: Deputado Jaime Martins 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela suspensão da execução física, orçamentária e financeira das obras de esgotamento sanitário no Município de 
Pilar, no Estado de Alagoas, objeto do Convênio nº 2386/05 (Siafi 553836) e INCLUSÃO no Anexo VI da Lei nº 12.595/2012 
(LOA 2012), o Programa de Trabalho 10.512.0122.002L.0027 - Apoio a Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema 
Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de 
Desenvolvimento - No Estado de Alagoas, vinculado à Unidade Orçamentária 36211 - Fundação Nacional de Saúde, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. 
NÃO DELIBERADO 
 
14) Aviso nº 19/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC 006.216/2012-9)”. 
Relator: Deputado Lira Maia 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
15) Aviso nº 21/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da BR - 080, no Estado do Goiás (TC 
004.762/2012-6)”. 
Relator: Senador Flexa Ribeiro 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela INCLUSÃO no Anexo VI da Lei Orçamentária Anual que trata dos subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves a programação orçamentária 26.782.2075.7E79.0052 / 2012 – Construção de Trecho 
Rodoviário na BR-080 – No Estado de Goiás, da unidade orçamentária 39252 –Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – Dnit, no que diz respeito ao Termo de Compromisso TT 290/2007-00, celebrado entre o Dnit e a Agência 
Goiana de Transportes e Obras – Agetop, Lote 2 (segmento entre o km 234,96 e o km 306,20) da rodovia federal BR-
080/GO, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. 
NÃO DELIBERADO 
 
16) Aviso nº 22/2012-CN, que “Encaminha a atualização das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do 
Aviso nº 1617-Seses/TCU, de 8/11/2011, relativas às obras com indícios de irregularidades graves”. 
Relator: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI). 
Coordenador do COI: Deputado Mauro Lopes 
Voto: nos termos do Anexo 1 apresentado, e ainda, propõe seja encaminhada cópia deste relatório ao Tribunal de Contas da 
União para que este mantenha os empreendimentos sob monitoramento com vistas a instruir e apreciar prioritariamente os 
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respectivos processos, assim como para assegurar a apuração de responsabilidades daqueles que deram causa às 
irregularidades apontadas no Aviso sob exame, em cumprimento ao § 3º do art. 95 e § 2º do art. 96 da Lei nº 12.465 de 2011 
(LDO/2012). 
NÃO DELIBERADO 
 

III) Contas do Governo: 
 
17) Aviso nº 16/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da Constituição 
Federal, o Relatório e sua síntese, sobre as Contas do Presidente da República, acompanhados de Votos e do Parecer 
Prévio Conclusivo, referentes ao exercício de 2010”. 
Mensagem nº 24/2011-CN, que “Encaminha, nos termos dos arts. 84, inciso XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e 
ao art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o volume anexo que compreende as contas do Governo Federal relativas ao 
exercício de 2010”. 
Ofício nº 24/2011-CN, que “Encaminha o Relatório das Contas do Presidente do Senado Federal - exercício 2010”. 
Mensagem nº 25/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56, da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório das 
Contas do Supremo Tribunal Federal, relativas ao exercício de 2010.” 
Ofício nº 15/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 1º do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de 
Prestação de Contas da Justiça do Trabalho, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 16/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas da Justiça Militar da União, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 18/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como do art. 101 da 
Lei nº 12.309/2010, o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Nacional de Justiça, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 19/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 71, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação de Contas da 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente ao exercício financeiro de 2010”. 
Ofício nº 20/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas do Superior Tribunal de Justiça, referentes ao exercício financeiro de 2010”. 
Ofício nº 22/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o 
Relatório de Contas da Justiça Eleitoral referente ao exercício financeiro de 2010”.  
Ofício nº 23/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Contas do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, referente ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 21/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas do Conselho Nacional do Ministério Público, referente ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 17/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 75/1993, no art. 56 da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 101 da Lei nº 12.017/2009, o Relatório de Prestação de Contas do Ministério Público da 
União, referente ao exercício de 2010”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela aprovação das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2010 e pelo arquivamento, sem 
julgamento de mérito, das Contas dos demais Órgãos e Poderes, nos termos dos Projetos de Decreto Legislativo 
apresentados. 
NÃO DELIBERADO 
 

IV) Relatório de Gestão Fiscal: 
 
18) Aviso nº 30/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2590/2010 - TCU - Plenário, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal 
(RGF) referentes ao 1º quadrimestre de 2010, publicados pelos seguintes órgãos: Câmara dos Deputados, Presidência da 
República, Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, 
Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, Órgãos da 
Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho (TC 015.493/2010-5)”. 
Mensagem nº 64/2010-CN, que, “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, 
o Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 22/2010-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao primeiro Quadrimestre de 
2010”. 
Ofício nº 24/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do art. 122 da Lei nº 
12.017, de 12 de agosto de 2009, e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão 
Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de maio de 2009 a abril de 2010”. 
Mensagem nº 65/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2010 do Supremo Tribunal Federal”. 
Ofício nº 25/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme estabelece o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2010, de que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 
101/2000, do Conselho Nacional de Justiça”. 
Ofício nº 26/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 122 da Lei nº 12.017, de 
12 de agosto de 2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao primeiro quadrimestre 
de 2010”. 
Ofício nº 27/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, e de acordo com o art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior 
Tribunal de Justiça, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2010”. 
Ofício nº 28/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal Militar, referente ao período de maio de 2009 a 
abril de 2010”. 
Ofício nº 29/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 
10.028 de 19 de outubro de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao 
período de maio de 2009 a abril de 2010”. 
Ofício nº 31/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 1º quadrimestre de 2010, conforme determina o art. 122 da Lei nº 12.017, de 2009 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 
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 Ofício nº 23/2010, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento de determinação expressa no art. 122 da Lei 
nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público 
da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de maio de 2009 a abril de 2010.”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
19) Aviso nº 17/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 3º do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2010), cópia do Acórdão nº 283, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF apresentados pelos Poderes e órgãos da esfera 
federal correspondentes ao 2º quadrimestre de 2010 (TC 028.002/2010-5)”. 
Mensagem nº 163/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 38/2010-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Segundo Quadrimestre de 
2010”. 
Ofício nº 37/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do disposto no caput do art. 122 da Lei nº 
12.017, de 12/08/2009 (LDO/2010), e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da 
Câmara dos Deputados, referente ao período de setembro de 2009 a agosto de 2010”. 
 Mensagem nº 164/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre 
de 2010, de que trata o artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 24 de maio de 2000”. 
Ofício nº 40/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2010, de 
que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 do Conselho Nacional de Justiça”. 
 Ofício nº 43/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009 - LDO/2010, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao segundo 
quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 45/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 
Superior Tribunal de Justiça, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2010”. 
Ofício nº 42/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LC nº 101/2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, referente ao período de setembro de 2009 a 
agosto de 2010”. 
Ofício nº 41/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de 
outubro de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de setembro de 
2009 a agosto de 2010”. 
Ofício nº 44/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei 12.017 de 2009, o Relatório de 
Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 2º quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 39/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309 de 9 de agosto de 
2010, os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
referentes ao período de setembro de 2009 a agosto de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
20) Aviso nº 10/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1142, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, relativo aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF referentes ao 3º Quadrimestre de 2010, 
publicados por órgãos e entidades dos Poderes da União (TC 002.764/2011-3)”. 
Mensagem nº 9/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 11.017, de 12 de agosto 
de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
 Ofício nº 3/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal referente ao 
Terceiro Quadrimestre de 2010”. 
Oficio nº 4/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do art. 122 da Lei 
12.017, de 12/8/2009 (LDO/2010), e no inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da 
Câmara dos Deputados, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Mensagem nº 10/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 6/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 
2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça referente ao Terceiro Quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 9/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 
2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 10/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 
Superior Tribunal de Justiça referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 7/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Ofício nº 8/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.028, de 19 de 
outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho referente ao período de janeiro a dezembro 
de 2010”. 
Ofício nº 13/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 3º quadrimestre de 2010, conforme determina o art. 122 da Lei nº 12.017/2009 - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias”. 
 Ofício nº 5/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cumprindo determinação expressa no art. 121 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da 
União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios referentes ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
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21) Aviso nº 19/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 2097, de 2011 - TCU - Plenário, referente aos Relatórios de 
Gestão Fiscal, relativos ao 1º quadrimestre de 2011, dos Poderes e órgãos federais, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - TC 015.497/2011-9”. 
 Mensagem nº 37/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a abril de 2011, 
conforme disposto no art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.”. 
 Ofício nº 33/2011-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Primeiro Quadrimestre de 
2011”. 
 Ofício nº 26/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do caput do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 
(LDO/2011), e do inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos 
Deputados referente ao 1º quadrimestre de 2011”. 
Mensagem nº 38/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2011, em vista do que estabelece o artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e o artigo 54 da Lei 
Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 28/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2011, do Conselho Nacional de 
Justiça, em vista do que estabelece o art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e art. 54 da Lei Complementar nº 
101/2000”. 
Ofício nº 31/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - LDO/2011, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral referente ao 1º quadrimestre de 2011”. 
 Ofício nº 32/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e do art. 
122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça referente ao 
primeiro quadrimestre do exercício de 2011”. 
Ofício nº 30/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
de 04 de maio de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal, para o período de maio de 2010 a abril de 2011, da Justiça Militar da 
União”. 
Ofício nº 29/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de maio de 2010 a abril de 2011”. 
 Ofício nº 34/2011-CN, que “Encaminha, conforme determina o art. 121 da Lei nº 12.309/2010 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 1º quadrimestre 
de 2011”. 
 Ofício nº 27/2011-CN, que “Encaminha os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério 
Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de maio de 2010 a abril de 
2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
22) Aviso nº 11/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 583/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente ao 2º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 032.431/2011-2)”. 
 Mensagem nº 99/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a agosto de 2011”. 
 Ofício nº 41/2011-CN, que “Aprova, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 54, inciso II e 
parágrafo único, e 55, inciso I, alínea "a" e no § 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Relatório de Gestão 
Fiscal do Senado Federal, referente ao segundo quadrimestre de 2011”. 
 Ofício nº 40/2011-CN, que “Encaminha, nos termos no caput do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 
(LDO/2011), e no inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, 
referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 2011”. 
 Mensagem nº 100/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório 
de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao segundo quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 43/2011-CN, que “Encaminha, em vista do que estabelece o art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça referente ao 2º quadrimestre de 2011 de que trata o art. 54 da 
Lei Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 45/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - 
LDO/2011, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao segundo quadrimestre de 2011.”. 
Ofício nº 47/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e do art. 
122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça, referente ao 
segundo quadrimestre do exercício de 2011”. 
Ofício nº 46/2011-CN, que “Encaminha, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, do período de 
setembro de 2010 a agosto de 2011, nos termos do art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101 de 04 de maio de 
2000”. 
Ofício nº 42/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, 
cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 
2011”. 
Ofício nº 48/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, referente ao 2º quadrimestre de 2011, conforme determina o art. 121 da Lei n. 12.309 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, de 9 de agosto de 2010”. 
Ofício nº 44/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, os demonstrativos 
que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, referentes ao período de setembro de 2010 a agosto de 2011”.  
Ofício nº 49/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 121 da Lei nº 12.309/2010, combinado com o 
art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/02, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
relativo ao 2º quadrimestre de 2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
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23) Aviso nº 12/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 726/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente ao 3º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 001.801/2012-0)”. 
Mensagem nº 10/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2011, de acordo com o art. 121 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010”. 
Ofício nº 4/2012-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Terceiro Quadrimestre de 
2011”. 
Ofício nº 5/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2011.”. 
 Mensagem nº 11/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao terceiro 
quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 8/2012-CN, que “Encaminha os demonstrativos da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, que compõem o 
Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional do Ministério Público, referentes ao período de janeiro a dezembro de 
2011”. 
Ofício nº 9/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 do Conselho Nacional de Justiça”. 
Ofício nº 11/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - 
LDO/2011, cópia do Relatório de Gestão do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao terceiro quadrimestre de 2011, publicado 
no Diário Oficial da União de 27 de janeiro de 2012”. 
Ofício nº 15/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme exigência do art. 54 da lei complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, referente ao 3º quadrimestre de 
2011”. 
Ofício nº 7/2012-CN, que “Encaminha cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao 
período de janeiro a dezembro de 2011, de acordo com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000”. 
Ofício nº 12/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho da Justiça Federal, referente ao 3º 
quadrimestre de 2011, conforme determina o art. 121 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias”. 
 Ofício nº 6/2012-CN, que “Encaminha os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público 
da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2011, de 
acordo com o art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011.”. 
Ofício nº 10/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, relativo ao 3º quadrimestre de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 121 da Lei nº 12.309, de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
24) Aviso nº 13/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto 2010, combinado com o 
art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União, 
referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
  
25) Aviso nº 1/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, combinado 
com art. 5, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 
2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
  

V) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais: 
 
26) Mensagem nº 46/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente ao primeiro quadrimestre 
de 2010”. 
Mensagem nº 134/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao segundo quadrimestre 
de 2010”. 
Mensagem nº 13/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, para o terceiro quadrimestre de 
2010”. 
Relator: Deputado Joaquim Beltrão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
27) Mensagem nº 39/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o relatório 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, fixada para o primeiro quadrimestre de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
28) Mensagem nº 98/2011-CN, que “Encaminha nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o 
relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário do 2º Quadrimestre de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria 
NÃO DELIBERADO 
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29) Mensagem nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de 
agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente ao exercício de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

VI) Demonstrações Contábeis dos Fundos Constitucionais de Financiamento: 
 
30) Ofício nº 02/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 20, parágrafo 4º, da Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do processo de Prestação de Contas do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
31) Ofício nº 14/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º, do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das 
Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte - FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia S.A. e cópia do Relatório de Gestão (Parecer nº 03/CGFC/DFD, de 
22/04/2008), elaborado pelo Ministério da Integração Nacional e encaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno, da 
Controladoria-Geral da União, para compor o processo de prestação de contas do FNO, referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
32) Ofício nº 37/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente ao exercício 
de 2010”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
33) Ofício nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011 
- primeiro semestre, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
34) Ofício nº 42/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 4° do art. 20 da Lei nº 7.827, de 1989, cópia do 
Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) referente ao exercício de 2011”. 
Relator: Deputado Lúcio Vieira Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
35) Ofício nº 43/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011, do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, o Parecer Conjunto nº 13/SFRI/SUDENE/MI, de 28/06/2012, e a 
Resolução CONDEL nº 053, de 13/07/2012, que aprovou o referido relatório”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

VII) Atividades do Tribunal de Contas da União: 
 
36) Aviso nº 03/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da 
Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União, referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Hugo Motta 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
37) Aviso nº 9/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição Federal, O 
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre do exercício de 2012”. 
Relator: Deputado João Leão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
38) Aviso nº 26/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da 
Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 2º trimestre do exercício de 
2012”. 
Relator: Deputado João Leão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
VIII) Operações Contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro: 

 
39) Ofício nº 31/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 1º da 
Lei 11.922/2009, de 13 de abril de 2009, o relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro 
criada pela Medida Provisória nº 445/2008, de 06 de novembro 2008 e regulamentada pela Resolução CMN nº 3.635/2008, 
de 13 de novembro de 2008”. 
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Ofício nº 32/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do § 5º do art. 1º da Lei 11.922, de 13 de abril de 
2009, o Volume de Contratação da Linha de Crédito Capital de Giro - 2009”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
40) Ofício nº 33/2010-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, de 13 de abril de 2009, 
relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro criada pela Medida Provisória nº 445, de 06 de 
novembro de 2008.”.  
Ofício nº 01/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o § 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, 
de 13 de abril de 2009, o relatório de operações de contratação da Linha de Crédito de Capital de Giro - 2º semestre de 
2010”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
IX) Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil: 

 
41) Aviso nº 18/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 11 
do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo 
ao primeiro trimestre de 2011”. 
Aviso nº 22/2011-CN, que “Encaminha Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo ao segundo 
trimestre de 2011”. 
Aviso nº 25/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo ao terceiro 
trimestre de 2011”. 
Aviso nº 03/2012-CN, que “Encaminha Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB referente ao 4º 
trimestre de 2011”. 
Relator: Senador Paulo Paim 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 

X) Atividades da Autoridade Pública Olímpica (APO): 
 
42) Ofício nº 16/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 12.396, 
de 2011, o Relatório de Atividades da Autoridade Pública Olímpica - APO referente ao 2º semestre de 2011”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

XI) Relatórios em atendimento à Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006): 
 
43) Ofício nº 51/2011-CN, que “Encaminha relatório contendo os projetos que no exercício de 2010 captaram recursos por 
intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 
Relatora: Deputada Cida Borghetti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
44) Ofício nº 32/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório contendo os projetos que no exercício de 2011 
captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 
Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

XII) Projeto de Decreto Legislativo: 
 
45) Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CN, de autoria do Deputado Otavio Leite, que “Altera o Anexo VI (“ Subtítulos 
relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves") da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010”. 
Relator: Deputado Renato Molling 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

XIII) Mensagem do Senado Federal: 
 
46) Mensagem nº 190-A/2009-SF, que “Encaminha ao Senado Federal relatório da Audiência Pública nº 4, realizada pelo 
Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, a qual discutiu questões relativas às 
demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde”. 
Relator: Senador Sérgio Petecão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
C – Requerimento: 

 
47) Requerimento nº 03/2012-CMO, que “Requer a constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à implementação de 
uma política de aumento real das aposentadorias e pensões, do Regime Geral da Previdência Social, com valores acima do 
salário mínimo no processo orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento – CMO”.  
Autor: Senador Paulo Paim 
NÃO DELIBERADO 
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RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 13/11/2012 
 
A - Apreciação da Ata das seguintes Reuniões: 

- 5ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 30/10/2012. 
- 9ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 30 e 31/10/2012. 
- 14ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 6 e 7/11/2012. 
NÃO DELIBERADO 
 

B – Apresentação, discussão e votação dos relatórios às seguintes matérias: 
 

I) Medida Provisória: 
 
01) Medida Provisória nº 583/2012-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no 
valor de R$ 676.000.000,00, para os fins que especifica”. 
Relatora: Senadora Angela Portela. 
Foram apresentadas 9 emendas. 
Voto: favorável, nos termos da Medida Provisória, com indicação pela Inadmissibilidade das 9 emendas apresentadas. 
NÃO DELIBERADO 
 

II) Projetos de Lei: 
 
02) Relatório Preliminar com emendas e Errata apresentado ao Projeto de Lei nº 24 /2012-CN, que “Estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício financeiro de 2013”, (PLOA 2013). 
Relator-Geral: Senador Romero Jucá 
Ao relatório Preliminar foram apresentadas 127 emendas. 
Voto: pela aprovação nos termos apresentados pelo relator-Geral, com as alterações decorrentes dos ajustes de redação 
identificados no texto, da aprovação da emenda de nº 01, pela prejudicialidade da emenda nº 62 e rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
03) Projeto de Lei nº 05/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, 
crédito especial no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para o fim que especifica”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
04) Projeto de Lei nº 07/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito suplementar no valor de R$ 14.835.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Foram apresentadas 15 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do substitutivo apresentado com aprovação da emenda n° 12, 
com indicação pela inadmissibilidade das emendas n°s 1 e 3 e rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
05) Projeto de Lei nº 08/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), para os fins 
que especifica”. 
Relator: Deputado Osmar Júnior 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
06) Projeto de Lei nº 09/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, 
crédito especial no valor de R$ 1.252.574,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Osmar Serraglio 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado com as alterações decorrentes da emenda de relator. 
NÃO DELIBERADO 
 
07) Projeto de Lei nº 11/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 136.028.187,00 (cento e trinta e seis milhões, vinte e 
oito mil, cento e oitenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
08) Projeto de Lei nº 12/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e 
quinhentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Foram apresentadas 5 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3 e pela rejeição das 
demais. 
NÃO DELIBERADO 
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09) Projeto de Lei nº 13/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Vanderlei Siraque 
Foram apresentadas 5 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas n°s 2 e 3 e pela rejeição das 
demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
10) Projeto de Lei nº 20/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente”. 
Relatora: Deputada Cida Borghetti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
11) Projeto de Lei nº 22/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito 
especial no valor de R$ 14.510.591,00 (quatorze milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e noventa e um reais), para os 
fins que especifica. 
Relator: Deputado Jaime Martins 
Foram apresentadas 12 emendas 
Voto: favorável, nos temos do substitutivo apresentado, com aprovação das emendas de nºs 004 e 005; aprovação parcial 
das nºs 007 e 009, com indicação para inadmissibilidade da emenda nº 3 e rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
12) Projeto de Lei nº 25/2012-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2012, crédito suplementar no valor total de 
R$ 155.121.207,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, cento e vinte e um mil e duzentos e sete reais), em favor de 
empresas estatais, e reduz o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 85.080.868,00 (oitenta 
e cinco milhões, oitenta mil e oitocentos e sessenta e oito reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Zeca Dirceu 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
13) Projeto de Lei nº 26/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), para os fins que especifica. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
14) Projeto de Lei nº 30/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 
Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor 
de R$ 92.173.543,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Hugo Motta 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável, nos temos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
15) Projeto de Lei nº 33/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e 
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 47.828.000,00 (quarenta e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Jaime Martins 
Foram apresentada 6 emendas 
Voto: favorável, nos temos do substitutivo apresentado, pela aprovação parcial das emendas de nºs 003, 004 e 006 e 
rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
16) Projeto de Lei nº 35/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 32.020.000,00 (trinta e 
dois milhões e vinte mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Senador Paulo Paim 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda 
NÃO DELIBERADO 
 
17) Projeto de Lei nº 36/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito 
especial no valor de R$ 1.750.000,00, (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), para o fim que especifica”. 
Relator: Deputado Antônio Brito 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
18) Projeto de Lei nº 41/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda e de 
Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 829.550.827,00 (oitocentos e vinte e nove milhões, 
quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e vinte e sete reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Senador Armando Monteiro 
Não foram apresentadas emendas 
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Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
19) Projeto de Lei nº 48/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito 
suplementar no valor de R$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Vander Loubet 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
20) Projeto de Lei nº 49/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, das Justiças 
Federal, Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República, do Ministério Público da União e do Ministério das Relações 
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 337.602.273,00 (trezentos e trinta e sete milhões, seiscentos e dois mil e 
duzentos e setenta e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Reinaldo Azambuja 
Foram apresentadas 2 emendas 
Voto: favorável, nos termos do substitutivo apresentado, com 2 emendas de relator, com indicação pela inadmissibilidade da 
emenda nº 1 e rejeição da emenda nº 2. 
NÃO DELIBERADO 
 
21) Projeto de Lei nº 50/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), para o fim 
que especifica”. 
Relator: Deputado Vanderlei Siraque 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
22) Projeto de Lei nº 51/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral, do 
Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência da República, do Ministério Público da União e do Ministério 
das Relações Exteriores, crédito especial no valor de R$ 99.390.712,00 (noventa e nove milhões, trezentos e noventa mil e 
duzentos e setecentos e doze reais), para os fins que especifica”. 
Relatora: Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
23) Projeto de Lei nº 52/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 
Previdência Social, crédito especial no valor de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), para o fim que 
especifica”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 

III) Subtítulos com indício de irregularidades graves: 
 
24) Aviso nº 11/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de Macrodrenagem do Canal do Congo, 
serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”. 
Relator: Deputado Mauro Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
25) Aviso nº 02/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à contratação das obras de construção 
do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer – Inca”. 
Relator: Deputado Zeca Dirceu 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
26) Aviso nº 15/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - Metrofor 
com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul do metrô de Fortaleza”. 
Relator: Senador Cássio Cunha Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
27) Aviso nº 16/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico, custeada com recursos repassados 
pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do Plano de Fiscalização de Obras Públicas para o exercício 
de 2011 - TC 011.661/2011-9”. 
Relator: Deputado Jaime Martins 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela suspensão da execução física, orçamentária e financeira das obras de esgotamento sanitário no Município de 
Pilar, no Estado de Alagoas, objeto do Convênio nº 2386/05 (Siafi 553836) e INCLUSÃO no Anexo VI da Lei nº 12.595/2012 
(LOA 2012), o Programa de Trabalho 10.512.0122.002L.0027 - Apoio a Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema 
Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de 
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Desenvolvimento - No Estado de Alagoas, vinculado à Unidade Orçamentária 36211 - Fundação Nacional de Saúde, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. 
NÃO DELIBERADO 
 
28) Aviso nº 19/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC 006.216/2012-9)”. 
Relator: Deputado Lira Maia 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
29) Aviso nº 21/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da BR - 080, no Estado do Goiás (TC 
004.762/2012-6)”. 
Relator: Senador Flexa Ribeiro 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela INCLUSÃO no Anexo VI da Lei Orçamentária Anual que trata dos subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves a programação orçamentária 26.782.2075.7E79.0052 / 2012 – Construção de Trecho 
Rodoviário na BR-080 – No Estado de Goiás, da unidade orçamentária 39252 – Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – Dnit, no que diz respeito ao Termo de Compromisso TT 290/2007-00, celebrado entre o Dnit e a Agência 
Goiana de Transportes e Obras – Agetop, Lote 2 (segmento entre o km 234,96 e o km 306,20) da rodovia federal BR-
080/GO, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. 
NÃO DELIBERADO 
 
30) Aviso nº 22/2012-CN, que “Encaminha a atualização das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do 
Aviso nº 1617-Seses/TCU, de 8/11/2011, relativas às obras com indícios de irregularidades graves”. 
Relator: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI). 
Coordenador do COI: Deputado Mauro Lopes 
Voto: nos termos do Anexo 1 apresentado, e ainda, propõe seja encaminhada cópia deste relatório ao Tribunal de Contas da 
União para que este mantenha os empreendimentos sob monitoramento com vistas a instruir e apreciar prioritariamente os 
respectivos processos, assim como para assegurar a apuração de responsabilidades daqueles que deram causa às 
irregularidades apontadas no Aviso sob exame, em cumprimento ao § 3º do art. 95 e § 2º do art. 96 da Lei nº 12.465 de 2011 
(LDO/2012). 
NÃO DELIBERADO 
 

IV) Contas do Governo: 
 
31) Aviso nº 16/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da Constituição 
Federal, o Relatório e sua síntese, sobre as Contas do Presidente da República, acompanhados de Votos e do Parecer 
Prévio Conclusivo, referentes ao exercício de 2010”. 
Mensagem nº 24/2011-CN, que “Encaminha, nos termos dos arts. 84, inciso XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e 
ao art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o volume anexo que compreende as contas do Governo Federal relativas ao 
exercício de 2010”. 
Ofício nº 24/2011-CN, que “Encaminha o Relatório das Contas do Presidente do Senado Federal - exercício 2010”. 
Mensagem nº 25/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56, da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório das 
Contas do Supremo Tribunal Federal, relativas ao exercício de 2010.” 
Ofício nº 15/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 1º do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de 
Prestação de Contas da Justiça do Trabalho, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 16/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas da Justiça Militar da União, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 18/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como do art. 101 da 
Lei nº 12.309/2010, o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Nacional de Justiça, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 19/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 71, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação de Contas da 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente ao exercício financeiro de 2010”. 
Ofício nº 20/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas do Superior Tribunal de Justiça, referentes ao exercício financeiro de 2010”. 
Ofício nº 22/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o 
Relatório de Contas da Justiça Eleitoral referente ao exercício financeiro de 2010”.  
Ofício nº 23/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Contas do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, referente ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 21/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas do Conselho Nacional do Ministério Público, referente ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 17/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 75/1993, no art. 56 da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 101 da Lei nº 12.017/2009, o Relatório de Prestação de Contas do Ministério Público da 
União, referente ao exercício de 2010”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela aprovação das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2010 e pelo arquivamento, sem 
julgamento de mérito, das Contas dos demais Órgãos e Poderes, nos termos dos Projetos de Decreto Legislativo 
apresentados. 
NÃO DELIBERADO 
 

V) Relatório de Gestão Fiscal: 
 
32) Aviso nº 30/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2590/2010 - TCU - Plenário, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal 
(RGF) referentes ao 1º quadrimestre de 2010, publicados pelos seguintes órgãos: Câmara dos Deputados, Presidência da 
República, Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, 
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Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, Órgãos da 
Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho (TC 015.493/2010-5)”. 
Mensagem nº 64/2010-CN, que, “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, 
o Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 22/2010-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao primeiro Quadrimestre de 
2010”. 
Ofício nº 24/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do art. 122 da Lei nº 
12.017, de 12 de agosto de 2009, e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão 
Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de maio de 2009 a abril de 2010”. 
Mensagem nº 65/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2010 do Supremo Tribunal Federal”. 
Ofício nº 25/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme estabelece o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2010, de que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 
101/2000, do Conselho Nacional de Justiça”. 
Ofício nº 26/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 122 da Lei nº 12.017, de 
12 de agosto de 2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao primeiro quadrimestre 
de 2010”. 
Ofício nº 27/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, e de acordo com o art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior 
Tribunal de Justiça, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2010”. 
Ofício nº 28/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal Militar, referente ao período de maio de 2009 a 
abril de 2010”. 
Ofício nº 29/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 
10.028 de 19 de outubro de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao 
período de maio de 2009 a abril de 2010”. 
Ofício nº 31/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 1º quadrimestre de 2010, conforme determina o art. 122 da Lei nº 12.017, de 2009 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 
 Ofício nº 23/2010, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento de determinação expressa no art. 122 da Lei 
nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público 
da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de maio de 2009 a abril de 2010.”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
33) Aviso nº 17/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 3º do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2010), cópia do Acórdão nº 283, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF apresentados pelos Poderes e órgãos da esfera 
federal correspondentes ao 2º quadrimestre de 2010 (TC 028.002/2010-5)”. 
Mensagem nº 163/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 38/2010-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Segundo Quadrimestre de 
2010”. 
Ofício nº 37/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do disposto no caput do art. 122 da Lei nº 
12.017, de 12/08/2009 (LDO/2010), e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da 
Câmara dos Deputados, referente ao período de setembro de 2009 a agosto de 2010”. 
 Mensagem nº 164/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre 
de 2010, de que trata o artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 24 de maio de 2000”. 
Ofício nº 40/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2010, de 
que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 do Conselho Nacional de Justiça”. 
 Ofício nº 43/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009 - LDO/2010, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao segundo 
quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 45/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 
Superior Tribunal de Justiça, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2010”. 
Ofício nº 42/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LC nº 101/2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, referente ao período de setembro de 2009 a 
agosto de 2010”. 
Ofício nº 41/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de 
outubro de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de setembro de 
2009 a agosto de 2010”. 
Ofício nº 44/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei 12.017 de 2009, o Relatório de 
Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 2º quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 39/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309 de 9 de agosto de 
2010, os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
referentes ao período de setembro de 2009 a agosto de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
34) Aviso nº 10/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1142, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, relativo aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF referentes ao 3º Quadrimestre de 2010, 
publicados por órgãos e entidades dos Poderes da União (TC 002.764/2011-3)”. 
Mensagem nº 9/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 11.017, de 12 de agosto 
de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
 Ofício nº 3/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal referente ao 
Terceiro Quadrimestre de 2010”. 
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Oficio nº 4/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do art. 122 da Lei 
12.017, de 12/8/2009 (LDO/2010), e no inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da 
Câmara dos Deputados, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Mensagem nº 10/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 6/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 
2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça referente ao Terceiro Quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 9/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 
2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 10/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 
Superior Tribunal de Justiça referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 7/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Ofício nº 8/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.028, de 19 de 
outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho referente ao período de janeiro a dezembro 
de 2010”. 
Ofício nº 13/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 3º quadrimestre de 2010, conforme determina o art. 122 da Lei nº 12.017/2009 - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias”. 
 Ofício nº 5/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cumprindo determinação expressa no art. 121 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da 
União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios referentes ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
35) Aviso nº 19/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 2097, de 2011 - TCU - Plenário, referente aos Relatórios de 
Gestão Fiscal, relativos ao 1º quadrimestre de 2011, dos Poderes e órgãos federais, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - TC 015.497/2011-9”. 
 Mensagem nº 37/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a abril de 2011, 
conforme disposto no art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.”. 
 Ofício nº 33/2011-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Primeiro Quadrimestre de 
2011”. 
 Ofício nº 26/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do caput do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 
(LDO/2011), e do inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos 
Deputados referente ao 1º quadrimestre de 2011”. 
Mensagem nº 38/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2011, em vista do que estabelece o artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e o artigo 54 da Lei 
Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 28/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2011, do Conselho Nacional de 
Justiça, em vista do que estabelece o art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e art. 54 da Lei Complementar nº 
101/2000”. 
Ofício nº 31/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - LDO/2011, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral referente ao 1º quadrimestre de 2011”. 
Ofício nº 32/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e do art. 
122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça referente ao 
primeiro quadrimestre do exercício de 2011”. 
Ofício nº 30/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
de 04 de maio de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal, para o período de maio de 2010 a abril de 2011, da Justiça Militar da 
União”. 
Ofício nº 29/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de maio de 2010 a abril de 2011”. 
 Ofício nº 34/2011-CN, que “Encaminha, conforme determina o art. 121 da Lei nº 12.309/2010 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 1º quadrimestre 
de 2011”. 
 Ofício nº 27/2011-CN, que “Encaminha os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério 
Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de maio de 2010 a abril de 
2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
36) Aviso nº 11/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 583/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente ao 2º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 032.431/2011-2)”. 
 Mensagem nº 99/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a agosto de 2011”. 
 Ofício nº 41/2011-CN, que “Aprova, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 54, inciso II e 
parágrafo único, e 55, inciso I, alínea "a" e no § 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Relatório de Gestão 
Fiscal do Senado Federal, referente ao segundo quadrimestre de 2011”. 
 Ofício nº 40/2011-CN, que “Encaminha, nos termos no caput do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 
(LDO/2011), e no inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, 
referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 2011”. 
 Mensagem nº 100/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório 
de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao segundo quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101/2000”. 
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Ofício nº 43/2011-CN, que “Encaminha, em vista do que estabelece o art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça referente ao 2º quadrimestre de 2011 de que trata o art. 54 da 
Lei Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 45/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - 
LDO/2011, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao segundo quadrimestre de 2011.”. 
Ofício nº 47/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e do art. 
122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça, referente ao 
segundo quadrimestre do exercício de 2011”. 
Ofício nº 46/2011-CN, que “Encaminha, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, do período de 
setembro de 2010 a agosto de 2011, nos termos do art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101 de 04 de maio de 
2000”. 
Ofício nº 42/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, 
cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 
2011”. 
Ofício nº 48/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, referente ao 2º quadrimestre de 2011, conforme determina o art. 121 da Lei n. 12.309 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, de 9 de agosto de 2010”. 
Ofício nº 44/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, os demonstrativos 
que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, referentes ao período de setembro de 2010 a agosto de 2011”.  
Ofício nº 49/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 121 da Lei nº 12.309/2010, combinado com o 
art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/02, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
relativo ao 2º quadrimestre de 2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
37) Aviso nº 12/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 726/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente ao 3º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 001.801/2012-0)”. 
Mensagem nº 10/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2011, de acordo com o art. 121 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010”. 
Ofício nº 4/2012-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Terceiro Quadrimestre de 
2011”. 
Ofício nº 5/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2011.”. 
 Mensagem nº 11/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao terceiro 
quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 8/2012-CN, que “Encaminha os demonstrativos da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, que compõem o 
Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional do Ministério Público, referentes ao período de janeiro a dezembro de 
2011”. 
Ofício nº 9/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 do Conselho Nacional de Justiça”. 
Ofício nº 11/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - 
LDO/2011, cópia do Relatório de Gestão do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao terceiro quadrimestre de 2011, publicado 
no Diário Oficial da União de 27 de janeiro de 2012”. 
Ofício nº 15/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme exigência do art. 54 da lei complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, referente ao 3º quadrimestre de 
2011”. 
Ofício nº 7/2012-CN, que “Encaminha cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao 
período de janeiro a dezembro de 2011, de acordo com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000”. 
Ofício nº 12/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho da Justiça Federal, referente ao 3º 
quadrimestre de 2011, conforme determina o art. 121 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias”. 
 Ofício nº 6/2012-CN, que “Encaminha os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público 
da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2011, de 
acordo com o art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011.”. 
Ofício nº 10/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, relativo ao 3º quadrimestre de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 121 da Lei nº 12.309, de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
38) Aviso nº 13/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto 2010, combinado com o 
art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União, 
referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
 
39) Aviso nº 1/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, combinado 
com art. 5, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 
2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
VI) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais: 
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40) Mensagem nº 46/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente ao primeiro quadrimestre 
de 2010”. 
Mensagem nº 134/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao segundo quadrimestre 
de 2010”. 
Mensagem nº 13/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, para o terceiro quadrimestre de 
2010”. 
Relator: Deputado Joaquim Beltrão 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
41) Mensagem nº 39/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o relatório 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, fixada para o primeiro quadrimestre de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
42) Mensagem nº 98/2011-CN, que “Encaminha nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o 
relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário do 2º Quadrimestre de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria 
NÃO DELIBERADO 
 
43) Mensagem nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de 
agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente ao exercício de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
44) Mensagem nº 56/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 124 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, o 
relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao primeiro quadrimestre de 2012”. 
  
Relator: Senador Benedito de Lira 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

VII) Demonstrações Contábeis dos Fundos Constitucionais de Financiamento: 
 
45) Ofício nº 02/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 20, parágrafo 4º, da Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do processo de Prestação de Contas do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
46) Ofício nº 14/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º, do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das 
Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte - FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia S.A. e cópia do Relatório de Gestão (Parecer nº 03/CGFC/DFD, de 
22/04/2008), elaborado pelo Ministério da Integração Nacional e encaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno, da 
Controladoria-Geral da União, para compor o processo de prestação de contas do FNO, referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
47) Ofício nº 37/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente ao exercício 
de 2010”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
48) Ofício nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011 
- primeiro semestre, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
49) Ofício nº 42/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 4° do art. 20 da Lei nº 7.827, de 1989, cópia do 
Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) referente ao exercício de 2011”. 
Relator: Deputado Lúcio Vieira Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
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50) Ofício nº 43/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011, do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, o Parecer Conjunto nº 13/SFRI/SUDENE/MI, de 28/06/2012, e a 
Resolução CONDEL nº 053, de 13/07/2012, que aprovou o referido relatório”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

VIII) Atividades do Tribunal de Contas da União: 
 
51) Aviso nº 03/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da 
Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União, referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Hugo Motta 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
52) Aviso nº 9/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição Federal, O 
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre do exercício de 2012”. 
Relator: Deputado João Leão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
53) Aviso nº 26/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da 
Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 2º trimestre do exercício de 
2012”. 
Relator: Deputado João Leão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

IX) Operações Contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro: 
 
54) Ofício nº 31/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 1º da 
Lei 11.922/2009, de 13 de abril de 2009, o relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro 
criada pela Medida Provisória nº 445/2008, de 06 de novembro 2008 e regulamentada pela Resolução CMN nº 3.635/2008, 
de 13 de novembro de 2008”. 
Ofício nº 32/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do § 5º do art. 1º da Lei 11.922, de 13 de abril de 
2009, o Volume de Contratação da Linha de Crédito Capital de Giro - 2009”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
55) Ofício nº 33/2010-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, de 13 de abril de 2009, 
relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro criada pela Medida Provisória nº 445, de 06 de 
novembro de 2008.”.  
Ofício nº 01/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o § 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, 
de 13 de abril de 2009, o relatório de operações de contratação da Linha de Crédito de Capital de Giro - 2º semestre de 
2010”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 

X) Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil: 
 
56) Aviso nº 33/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil 
- FSB, a que se refere o art. 10 da Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2009”. 
Aviso nº 46/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, a que se refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2009”. 
(RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009) (retificação feita no DSF de 20.10.2009) 
Aviso nº 01/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil, 
relativo ao terceiro trimestre de 2009”. 
Aviso nº 09/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, a que se refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao quarto trimestre de 2009”. 
 
Relator: Senador Paulo Paim 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
 
NÃO DELIBERADO 
 
57) Aviso nº 17/2010-CN, que “Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, a que se refere o art. 10 da 
Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2010”. 
Aviso nº 35/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro 
de 2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do 
Brasil - FSB, relativo ao segundo trimestre de 2010”. 
Aviso nº 01/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, relativo ao terceiro trimestre de 2010”. 
Aviso nº 07/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887/2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055/2009, o 
Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, referente ao quarto trimestre de 2010”. 
Relator: Senador Paulo Paim 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
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58) Aviso nº 18/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 11 
do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo 
ao primeiro trimestre de 2011”. 
Aviso nº 22/2011-CN, que “Encaminha Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo ao segundo 
trimestre de 2011”. 
Aviso nº 25/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo ao terceiro 
trimestre de 2011”. 
Aviso nº 03/2012-CN, que “Encaminha Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB referente ao 4º 
trimestre de 2011”. 
Relator: Senador Paulo Paim 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 

XI) Atividades da Autoridade Pública Olímpica (APO): 
 
59) Ofício nº 16/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 12.396, 
de 2011, o Relatório de Atividades da Autoridade Pública Olímpica - APO referente ao 2º semestre de 2011”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

XII) Relatórios em atendimento à Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006): 
 
60) Ofício nº 51/2011-CN, que “Encaminha relatório contendo os projetos que no exercício de 2010 captaram recursos por 
intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 
Relatora: Deputada Cida Borghetti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
61) Ofício nº 32/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório contendo os projetos que no exercício de 2011 
captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 
Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

XIII) Projeto de Decreto Legislativo: 
 
62) Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CN, de autoria do Deputado Otavio Leite, que “Altera o Anexo VI (“ Subtítulos 
relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves") da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010”. 
Relator: Deputado Renato Molling 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

XIV) Mensagem do Senado Federal: 
 
63) Mensagem nº 190-A/2009-SF, que “Encaminha ao Senado Federal relatório da Audiência Pública nº 4, realizada pelo 
Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, a qual discutiu questões relativas às 
demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde”. 
Relator: Senador Sérgio Petecão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 

C – Requerimento: 
 

64) Requerimento nº 03/2012-CMO, que “Requer a constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à implementação de 
uma política de aumento real das aposentadorias e pensões, do Regime Geral da Previdência Social, com valores acima do 
salário mínimo no processo orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento – CMO”.  
Autor: Senador Paulo Paim 
NÃO DELIBERADO 

 
 

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 20/11/2012 
 
A- Apreciação da Ata das seguintes Reuniões: 

 
-5ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 30/10/2012. 
-9ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 30 e 31/10/2012. 
-14ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 6 e 7/11/2012. 
- 15ª Reunião Ordinária, realizada no dia 13/11/2012. 
APROVADAS 
 

B- Apresentação, discussão e votação dos relatórios às seguintes matérias: 
 

I) Medida Provisória: 
 
01) Medida Provisória nº 583/2012-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no 
valor de R$ 676.000.000,00, para os fins que especifica”. 
Relatora: Senadora Angela Portela. 
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Foram apresentadas 9 emendas. 
Voto: favorável, nos termos da Medida Provisória, com indicação pela Inadmissibilidade das 9 emendas apresentadas. 
APROVADO O RELATÓRIO 

 
II) Projetos de Lei: 

 
02) Relatório Preliminar com emendas, Errata e Adendos apresentado ao Projeto de Lei nº 24 /2012-CN, que “Estima a 
receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2013”, (PLOA 2013). 
Relator-Geral: Senador Romero Jucá 
Ao relatório Preliminar foram apresentadas 127 emendas. 
Voto: pela aprovação nos termos apresentados pelo relator-Geral, com as alterações decorrentes dos ajustes de redação 
identificados no texto, da aprovação da emenda de nº 01, pela prejudicialidade da emenda nº 62 e rejeição das demais. 
APROVADO O RELATÓRIO, JUNTAMENTE COM ERRATA E ADENDOS 1 E 2. DOS 16 DESTAQUES APRESENTADOS, 
OS DE Nº 2, 7, 13, 14 E 16 FORAM TIDOS COMO PREJUDICADOS E OS DEMAIS FORAM REJEITADOS. 
 
03) Projeto de Lei nº 05/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, 
crédito especial no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para o fim que especifica”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
04) Projeto de Lei nº 07/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito suplementar no valor de R$ 14.835.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Foram apresentadas 15 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do substitutivo apresentado com aprovação da emenda n° 12, 
com indicação pela inadmissibilidade das emendas n°s 1 e 3 e rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
05) Projeto de Lei nº 08/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito especial no valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), para os fins 
que especifica”. 
Relator: Deputado Osmar Júnior 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
06) Projeto de Lei nº 09/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, 
crédito especial no valor de R$ 1.252.574,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro 
reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Osmar Serraglio 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do Substitutivo apresentado com as alterações decorrentes da emenda de relator. 
NÃO DELIBERADO 
 
07) Projeto de Lei nº 11/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério do Trabalho e Emprego, crédito suplementar no valor de R$ 136.028.187,00 (cento e trinta e seis milhões, vinte e 
oito mil, cento e oitenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
08) Projeto de Lei nº 12/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e 
quinhentos mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Foram apresentadas 5 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas nºs 1 a 3 e pela rejeição das 
demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
09) Projeto de Lei nº 13/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Vanderlei Siraque 
Foram apresentadas 5 emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas n°s 2 e 3 e pela rejeição das 
demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
10) Projeto de Lei nº 18/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 475.289.794,00 (quatrocentos e setenta e cinco milhões, duzentos e 
oitenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Leandro Vilela 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
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11) Projeto de Lei nº 20/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para reforço de dotação 
constante da Lei Orçamentária vigente”. 
Relatora: Deputada Cida Borghetti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
12) Projeto de Lei nº 22/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito 
especial no valor de R$ 14.510.591,00 (quatorze milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e noventa e um reais), para os 
fins que especifica”. 
Relator: Deputado Jaime Martins 
Forma apresentadas 12 emendas 
Voto: favorável, nos temos do substitutivo apresentado, com aprovação das emendas de nºs 4 e 5; aprovação parcial das nºs 
7 e 9, com indicação para inadmissibilidade da emenda nº 3 e rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
13) Projeto de Lei nº 25/2012-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2012, crédito suplementar no valor total de 
R$ 155.121.207,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, cento e vinte e um mil e duzentos e sete reais), em favor de 
empresas estatais, e reduz o Orçamento de Investimento de empresas estatais no valor global de R$ 85.080.868,00 (oitenta 
e cinco milhões, oitenta mil e oitocentos e sessenta e oito reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Zeca Dirceu 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
14) Projeto de Lei nº 26/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, 
crédito especial no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
15) Projeto de Lei nº 28/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito 
especial no valor d e R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Irajá Abreu 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável, nos termos do projeto, pela rejeição das emendas. 
NÃO DELIBERADO 
 
16) Projeto de Lei nº 29/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito especial 
no valor de R$ 9.030.000,00 (nove milhões e trinta mil reais) para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Luiz Pitiman 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
17) Projeto de Lei nº 30/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da 
Previdência Social, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor 
de R$ 92.173.543,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Hugo Motta 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável, nos temos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
18) Projeto de Lei nº 33/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e 
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 47.828.000,00 (quarenta e sete milhões, oitocentos e vinte e oito mil 
reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Jaime Martins 
Foram apresentada 6 emendas 
Voto: favorável, nos temos do substitutivo apresentado, pela aprovação parcial das emendas de nºs 3, 4 e 6 e rejeição das 
demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
19) Projeto de Lei nº 34/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Integração Nacional, 
crédito especial no valor de R$ 135.937,125,00 (cento e trinta e cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e vinte e 
cinco reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado Aníbal Gomes 
Foram apresentadas 18 emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas de nºs 3, 4, 7, 8, 12 a 14 e 
rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
20) Projeto de Lei nº 35/2012-CN, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos 
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor de R$ 32.020.000,00 (trinta e 
dois milhões e vinte mil reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
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Relator: Senador Paulo Paim 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
21) Projeto de Lei nº 36/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito 
especial no valor de R$ 1.750.000,00, (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), para o fim que especifica”. 
Relator: Deputado Antônio Brito 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
22) Projeto de Lei nº 37/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito 
especial no valor de R$ 76.678.877,00 (setenta e seis milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete 
reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado João Maia 
Foram apresentadas 24 emendas 
Voto: favorável, nos termos do substitutivo apresentado, com a aprovação parcial das emendas nºs 1, 15, 18, 20 e 24 e 
rejeição das demais. 
NÃO DELIBERADO 
 
23) Projeto de Lei nº 41/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda e de 
Encargos Financeiros da União, crédito especial no valor de R$ 829.550.827,00 (oitocentos e vinte e nove milhões, 
quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e vinte e sete reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Senador Armando Monteiro 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
24) Projeto de Lei nº 42/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento 
Agrário e da Pesca e Aquicultura, crédito suplementar no valor de R$ 89.735.519,00 (oitenta e nove milhões, setecentos e 
trinta e cinco mil. quinhentos e dezenove reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Josias Gomes 
Foram apresentadas 4 emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto, com indicação pela inadmissibilidade das emendas 1, 2 e 4 e rejeição da nº 3. 
NÃO DELIBERADO 
 
25) Projeto de Lei nº 45/2012-CN, que “Abre ao Orçamento de Investimento para 2012, em favor das empresas estatais que 
menciona, crédito especial no valor de R$ 275.817.651,00 (duzentos e setenta e cinco milhões, oitocentos e dezessete mil e 
seiscentos e cinquenta e um reais), para os fins que especifica”. 
Relator: Deputado João Leão 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
26) Projeto de Lei nº 46/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, 
crédito suplementar no valor de R$ 590.979.322,00 (quinhentos e noventa milhões, novecentos e setenta e nove mil, 
trezentos e vinte e dois reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
27) Projeto de Lei nº 48/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito 
suplementar no valor de R$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Vander Loubet 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
28) Projeto de Lei nº 49/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Senado Federal, das Justiças 
Federal, Eleitoral e do Trabalho, da Presidência da República, do Ministério Público da União e do Ministério das Relações 
Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 337.602.273,00 (trezentos e trinta e sete milhões, seiscentos e dois mil e 
duzentos e setenta e três reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Reinaldo Azambuja 
Foram apresentadas 2 emendas 
Voto: favorável, nos termos do substitutivo apresentado, com 2 emendas de relator, com indicação pela inadmissibilidade da 
emenda nº 1 e rejeição da emenda nº 2. 
NÃO DELIBERADO 
 
29) Projeto de Lei nº 50/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, crédito especial no valor de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais), para o fim 
que especifica”. 
Relator: Deputado Vanderlei Siraque 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
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30) Projeto de Lei nº 51/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral, do 
Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência da República, do Ministério Público da União e do Ministério 
das Relações Exteriores, crédito especial no valor de R$ 99.390.712,00 (noventa e nove milhões, trezentos e noventa mil e 
duzentos e setecentos e doze reais), para os fins que especifica”. 
Relatora: Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende 
Foi apresentada 1 emenda 
Voto: favorável, nos termos do projeto, pela rejeição da emenda. 
NÃO DELIBERADO 
 
31) Projeto de Lei nº 52/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 
Previdência Social, crédito especial no valor de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais), para o fim que 
especifica”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
32) Projeto de Lei nº 53/2012-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos Financeiros da União, 
crédito suplementar no valor de R$ 151.274.000,00 (cento e cinquenta e um milhões e duzentos e setenta e quatro reais), 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente”. 
Relator: Senador Sérgio Petecão 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 
 
33) Projeto de Lei nº 54/2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 569.974.413,00 (quinhentos e sessenta e 
nove milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”. 
Relator: Deputado Leandro Vilela 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: Favorável, nos termos do projeto. 
NÃO DELIBERADO 

 
III) Subtítulos com indício de irregularidades graves: 

 
34) Aviso nº 11/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de Macrodrenagem do Canal do Congo, 
serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/ES (TC 002.604/2011-6)”. 
Relator: Deputado Mauro Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
35) Aviso nº 02/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à contratação das obras de construção 
do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer – Inca”. 
Relator: Deputado Zeca Dirceu 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
36) Aviso nº 15/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - Metrofor 
com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul do metrô de Fortaleza”. 
Relator: Senador Cássio Cunha Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
37) Aviso nº 16/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico, custeada com recursos repassados 
pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do Plano de Fiscalização de Obras Públicas para o exercício 
de 2011 - TC 011.661/2011-9”. 
Relator: Deputado Jaime Martins 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela suspensão da execução física, orçamentária e financeira das obras de esgotamento sanitário no Município de 
Pilar, no Estado de Alagoas, objeto do Convênio nº 2386/05 (Siafi 553836) e INCLUSÃO no Anexo VI da Lei nº 12.595/2012 
(LOA 2012), o Programa de Trabalho 10.512.0122.002L.0027 - Apoio a Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema 
Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de 
Desenvolvimento - No Estado de Alagoas, vinculado à Unidade Orçamentária 36211 - Fundação Nacional de Saúde, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. 
NÃO DELIBERADO 
 
38) Aviso nº 19/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano (TC 006.216/2012-9)”. 
Relator: Deputado Lira Maia 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
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39) Aviso nº 21/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da BR - 080, no Estado do Goiás (TC 
004.762/2012-6)”. 
Relator: Senador Flexa Ribeiro 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela INCLUSÃO no Anexo VI da Lei Orçamentária Anual que trata dos subtítulos relativos a obras e serviços com 
indícios de irregularidades graves a programação orçamentária 26.782.2075.7E79.0052 / 2012 – Construção de Trecho 
Rodoviário na BR-080 – No Estado de Goiás, da unidade orçamentária 39252 – Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – Dnit, no que diz respeito ao Termo de Compromisso TT 290/2007-00, celebrado entre o Dnit e a Agência 
Goiana de Transportes e Obras – Agetop, Lote 2 (segmento entre o km 234,96 e o km 306,20) da rodovia federal BR-
080/GO, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. 
NÃO DELIBERADO 
 
40) Aviso nº 22/2012-CN, que “Encaminha a atualização das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do 
Aviso nº 1617-Seses/TCU, de 8/11/2011, relativas às obras com indícios de irregularidades graves”. 
Relator: Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI). 
Coordenador do COI: Deputado Mauro Lopes 
Voto: nos termos do Anexo 1 apresentado, e ainda, propõe seja encaminhada cópia deste relatório ao Tribunal de Contas da 
União para que este mantenha os empreendimentos sob monitoramento com vistas a instruir e apreciar prioritariamente os 
respectivos processos, assim como para assegurar a apuração de responsabilidades daqueles que deram causa às 
irregularidades apontadas no Aviso sob exame, em cumprimento ao § 3º do art. 95 e § 2º do art. 96 da Lei nº 12.465 de 2011 
(LDO/2012). 
NÃO DELIBERADO 

 
IV) Contas do Governo: 

 
41) Aviso nº 16/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da Constituição 
Federal, o Relatório e sua síntese, sobre as Contas do Presidente da República, acompanhados de Votos e do Parecer 
Prévio Conclusivo, referentes ao exercício de 2010”.  
Mensagem nº 24/2011-CN, que “Encaminha, nos termos dos arts. 84, inciso XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e 
ao art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o volume anexo que compreende as contas do Governo Federal relativas ao 
exercício de 2010”. 
Ofício nº 24/2011-CN, que “Encaminha o Relatório das Contas do Presidente do Senado Federal - exercício 2010”. 
Mensagem nº 25/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56, da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório das 
Contas do Supremo Tribunal Federal, relativas ao exercício de 2010.” 
Ofício nº 15/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 1º do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de 
Prestação de Contas da Justiça do Trabalho, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 16/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas da Justiça Militar da União, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 18/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como do art. 101 da 
Lei nº 12.309/2010, o Relatório de Prestação de Contas do Conselho Nacional de Justiça, referentes ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 19/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 71, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação de Contas da 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente ao exercício financeiro de 2010”. 
Ofício nº 20/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas do Superior Tribunal de Justiça, referentes ao exercício financeiro de 2010”. 
Ofício nº 22/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o 
Relatório de Contas da Justiça Eleitoral referente ao exercício financeiro de 2010”.  
Ofício nº 23/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Contas do 
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, referente ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 21/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, o Relatório de Prestação 
de Contas do Conselho Nacional do Ministério Público, referente ao exercício de 2010”. 
Ofício nº 17/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 75/1993, no art. 56 da Lei 
Complementar nº 101/2000 e no art. 101 da Lei nº 12.017/2009, o Relatório de Prestação de Contas do Ministério Público da 
União, referente ao exercício de 2010”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Não foram apresentadas emendas 
Voto: pela aprovação das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2010 e pelo arquivamento, sem 
julgamento de mérito, das Contas dos demais Órgãos e Poderes, nos termos dos Projetos de Decreto Legislativo 
apresentados. 
NÃO DELIBERADO 

 
V) Relatório de Gestão Fiscal: 

 
42) Aviso nº 30/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2590/2010 - TCU - Plenário, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal 
(RGF) referentes ao 1º quadrimestre de 2010, publicados pelos seguintes órgãos: Câmara dos Deputados, Presidência da 
República, Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, 
Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, Órgãos da 
Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho (TC 015.493/2010-5)”. 
Mensagem nº 64/2010-CN, que, “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, 
o Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 22/2010-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao primeiro Quadrimestre de 
2010”. 
Ofício nº 24/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do art. 122 da Lei nº 
12.017, de 12 de agosto de 2009, e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão 
Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao período de maio de 2009 a abril de 2010”. 
Mensagem nº 65/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2010 do Supremo Tribunal Federal”. 

Terça-feira 4    73Dezembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



  

Ofício nº 25/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme estabelece o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2010, de que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 
101/2000, do Conselho Nacional de Justiça”. 
Ofício nº 26/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 122 da Lei nº 12.017, de 
12 de agosto de 2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao primeiro quadrimestre 
de 2010”. 
Ofício nº 27/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, e de acordo com o art. 119 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior 
Tribunal de Justiça, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2010”. 
Ofício nº 28/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal Militar, referente ao período de maio de 2009 a 
abril de 2010”. 
Ofício nº 29/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 
10.028 de 19 de outubro de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao 
período de maio de 2009 a abril de 2010”. 
Ofício nº 31/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 1º quadrimestre de 2010, conforme determina o art. 122 da Lei nº 12.017, de 2009 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 
 Ofício nº 23/2010, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento de determinação expressa no art. 122 da Lei 
nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público 
da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de maio de 2009 a abril de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
43) Aviso nº 17/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 3º do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2010), cópia do Acórdão nº 283, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF apresentados pelos Poderes e órgãos da esfera 
federal correspondentes ao 2º quadrimestre de 2010 (TC 028.002/2010-5)”. 
Mensagem nº 163/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 38/2010-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Segundo Quadrimestre de 
2010”. 
Ofício nº 37/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do disposto no caput do art. 122 da Lei nº 
12.017, de 12/08/2009 (LDO/2010), e no inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da 
Câmara dos Deputados, referente ao período de setembro de 2009 a agosto de 2010”. 
 Mensagem nº 164/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre 
de 2010, de que trata o artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 24 de maio de 2000”. 
Ofício nº 40/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2010, de 
que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 do Conselho Nacional de Justiça”. 
 Ofício nº 43/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009 - LDO/2010, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao segundo 
quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 45/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 
Superior Tribunal de Justiça, referente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2010”. 
Ofício nº 42/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do Art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LC nº 101/2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, referente ao período de setembro de 2009 a 
agosto de 2010”. 
Ofício nº 41/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de 
outubro de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de setembro de 
2009 a agosto de 2010”. 
Ofício nº 44/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei 12.017 de 2009, o Relatório de 
Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 2º quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 39/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309 de 9 de agosto de 
2010, os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
referentes ao período de setembro de 2009 a agosto de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
44) Aviso nº 10/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1142, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, relativo aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF referentes ao 3º Quadrimestre de 2010, 
publicados por órgãos e entidades dos Poderes da União (TC 002.764/2011-3)”. 
Mensagem nº 9/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 11.017, de 12 de agosto 
de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
 Ofício nº 3/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal referente ao 
Terceiro Quadrimestre de 2010”. 
Oficio nº 4/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no caput do art. 122 da Lei 
12.017, de 12/8/2009 (LDO/2010), e no inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da 
Câmara dos Deputados, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Mensagem nº 10/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 6/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 
2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça referente ao Terceiro Quadrimestre de 2010”. 
 Ofício nº 9/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 
2009, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
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Ofício nº 10/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, e de acordo com o art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do 
Superior Tribunal de Justiça referente ao terceiro quadrimestre de 2010”. 
Ofício nº 7/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Ofício nº 8/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.028, de 19 de 
outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho referente ao período de janeiro a dezembro 
de 2010”. 
Ofício nº 13/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça 
Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 3º quadrimestre de 2010, conforme determina o art. 122 da Lei nº 12.017/2009 - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias”. 
 Ofício nº 5/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, cumprindo determinação expressa no art. 121 da Lei nº 
12.309, de 9 de agosto de 2010, os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da 
União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios referentes ao período de janeiro a dezembro de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
45) Aviso nº 19/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 2097, de 2011 - TCU - Plenário, referente aos Relatórios de 
Gestão Fiscal, relativos ao 1º quadrimestre de 2011, dos Poderes e órgãos federais, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - TC 015.497/2011-9”. 
 Mensagem nº 37/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a abril de 2011, 
conforme disposto no art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.”. 
 Ofício nº 33/2011-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Primeiro Quadrimestre de 
2011”. 
 Ofício nº 26/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do caput do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 
(LDO/2011), e do inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos 
Deputados referente ao 1º quadrimestre de 2011”. 
Mensagem nº 38/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2011, em vista do que estabelece o artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e o artigo 54 da Lei 
Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 28/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2011, do Conselho Nacional de 
Justiça, em vista do que estabelece o art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e art. 54 da Lei Complementar nº 
101/2000”. 
Ofício nº 31/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - LDO/2011, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral referente ao 1º quadrimestre de 2011”. 
 Ofício nº 32/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e do art. 
122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça referente ao 
primeiro quadrimestre do exercício de 2011”. 
Ofício nº 30/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
de 04 de maio de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal, para o período de maio de 2010 a abril de 2011, da Justiça Militar da 
União”. 
Ofício nº 29/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de maio de 2010 a abril de 2011”. 
 Ofício nº 34/2011-CN, que “Encaminha, conforme determina o art. 121 da Lei nº 12.309/2010 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, referente ao 1º quadrimestre 
de 2011”. 
 Ofício nº 27/2011-CN, que “Encaminha os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério 
Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de maio de 2010 a abril de 
2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
46) Aviso nº 11/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 583/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente ao 2º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 032.431/2011-2)”. 
 Mensagem nº 99/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, Relatório de 
Gestão Fiscal referente ao período de janeiro a agosto de 2011”. 
 Ofício nº 41/2011-CN, que “Aprova, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 54, inciso II e 
parágrafo único, e 55, inciso I, alínea "a" e no § 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Relatório de Gestão 
Fiscal do Senado Federal, referente ao segundo quadrimestre de 2011”. 
 Ofício nº 40/2011-CN, que “Encaminha, nos termos no caput do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 
(LDO/2011), e no inciso I do art. 5º da Lei 10.028, de 19/10/2000, o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, 
referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 2011”. 
 Mensagem nº 100/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório 
de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao segundo quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 43/2011-CN, que “Encaminha, em vista do que estabelece o art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o 
Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional de Justiça referente ao 2º quadrimestre de 2011 de que trata o art. 54 da 
Lei Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 45/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - 
LDO/2011, cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao segundo quadrimestre de 2011.”. 
Ofício nº 47/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e do art. 
122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça, referente ao 
segundo quadrimestre do exercício de 2011”. 
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Ofício nº 46/2011-CN, que “Encaminha, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, do período de 
setembro de 2010 a agosto de 2011, nos termos do art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101 de 04 de maio de 
2000”. 
Ofício nº 42/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, 
cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 
2011”. 
Ofício nº 48/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus, referente ao 2º quadrimestre de 2011, conforme determina o art. 121 da Lei n. 12.309 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, de 9 de agosto de 2010”. 
Ofício nº 44/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, os demonstrativos 
que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público da União e do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios, referentes ao período de setembro de 2010 a agosto de 2011”.  
Ofício nº 49/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no art. 121 da Lei nº 12.309/2010, combinado com o 
art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/02, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
relativo ao 2º quadrimestre de 2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
47) Aviso nº 12/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 726/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do 
Voto que o fundamentam, referente ao 3º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 001.801/2012-0)”. 
Mensagem nº 10/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao período de janeiro 
a dezembro de 2011, de acordo com o art. 121 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010”. 
Ofício nº 4/2012-CN, que “Aprova o Relatório de Gestão Fiscal do Senado Federal, referente ao Terceiro Quadrimestre de 
2011”. 
Ofício nº 5/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2011.”. 
 Mensagem nº 11/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Supremo Tribunal Federal, referente ao terceiro 
quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000”. 
Ofício nº 8/2012-CN, que “Encaminha os demonstrativos da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, que compõem o 
Relatório de Gestão Fiscal do Conselho Nacional do Ministério Público, referentes ao período de janeiro a dezembro de 
2011”. 
Ofício nº 9/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2011, de que trata o art. 54 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000 do Conselho Nacional de Justiça”. 
Ofício nº 11/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao artigo 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 - 
LDO/2011, cópia do Relatório de Gestão do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao terceiro quadrimestre de 2011, publicado 
no Diário Oficial da União de 27 de janeiro de 2012”. 
Ofício nº 15/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme exigência do art. 54 da lei complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, cópia do Relatório de Gestão Fiscal da Justiça Militar da União, referente ao 3º quadrimestre de 
2011”. 
Ofício nº 7/2012-CN, que “Encaminha cópia do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior do Trabalho, referente ao 
período de janeiro a dezembro de 2011, de acordo com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000”. 
Ofício nº 12/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Conselho da Justiça Federal, referente ao 3º 
quadrimestre de 2011, conforme determina o art. 121 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias”. 
 Ofício nº 6/2012-CN, que “Encaminha os demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério Público 
da União e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2011, de 
acordo com o art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011.”. 
Ofício nº 10/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, relativo ao 3º quadrimestre de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 121 da Lei nº 12.309, de 2010”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
48) Aviso nº 13/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto 2010, combinado com o 
art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da União, 
referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
49) Aviso nº 1/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, combinado 
com art. 5, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 
2011”. 
Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
VI) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais: 

 
50) Mensagem nº 46/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente ao primeiro quadrimestre 
de 2010”. 
Mensagem nº 134/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao segundo quadrimestre 
de 2010”. 
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Mensagem nº 13/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 12.017, de 12 de 
agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, para o terceiro quadrimestre de 
2010”. 
Relator: Deputado Joaquim Beltrão 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
51) Mensagem nº 39/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, o relatório 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, fixada para o primeiro quadrimestre de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
52) Mensagem nº 98/2011-CN, que “Encaminha nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o 
relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário do 2º Quadrimestre de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria 
NÃO DELIBERADO 
 
53) Mensagem nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de 
agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente ao exercício de 2011”. 
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
54) Mensagem nº 56/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 124 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, o 
relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao primeiro quadrimestre de 2012”. 
Relator: Senador Benedito de Lira 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
VII) Demonstrações Contábeis dos Fundos Constitucionais de Financiamento: 

 
55) Ofício nº 02/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 20, parágrafo 4º, da Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do processo de Prestação de Contas do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO), referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
56) Ofício nº 14/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º, do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das 
Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte - FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia S.A. e cópia do Relatório de Gestão (Parecer nº 03/CGFC/DFD, de 
22/04/2008), elaborado pelo Ministério da Integração Nacional e encaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno, da 
Controladoria-Geral da União, para compor o processo de prestação de contas do FNO, referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
57) Ofício nº 37/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente ao exercício 
de 2010”. 
Relator: Deputado Edio Lopes 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
58) Ofício nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011 
- primeiro semestre, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
59) Ofício nº 42/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 4° do art. 20 da Lei nº 7.827, de 1989, cópia do 
Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) referente ao exercício de 2011”. 
Relator: Deputado Lúcio Vieira Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
60) Ofício nº 43/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011, do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, o Parecer Conjunto nº 13/SFRI/SUDENE/MI, de 28/06/2012, e a 
Resolução CONDEL nº 053, de 13/07/2012, que aprovou o referido relatório”. 
Relator: Deputado João Paulo Lima 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
VIII) Atividades do Tribunal de Contas da União: 
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61) Aviso nº 03/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da 
Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União, referente ao exercício de 2007”. 
Relator: Deputado Hugo Motta 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
62) Aviso nº 9/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição Federal, O 
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre do exercício de 2012”. 
Relator: Deputado João Leão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
63) Aviso nº 26/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da 
Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 2º trimestre do exercício de 
2012”. 
Relator: Deputado João Leão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
IX) Operações Contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro: 

 
64) Ofício nº 31/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 1º da 
Lei 11.922/2009, de 13 de abril de 2009, o relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro 
criada pela Medida Provisória nº 445/2008, de 06 de novembro 2008 e regulamentada pela Resolução CMN nº 3.635/2008, 
de 13 de novembro de 2008”. 
Ofício nº 32/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional nos termos do § 5º do art. 1º da Lei 11.922, de 13 de abril de 
2009, o Volume de Contratação da Linha de Crédito Capital de Giro - 2009”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
65) Ofício nº 33/2010-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, de 13 de abril de 2009, 
relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro criada pela Medida Provisória nº 445, de 06 de 
novembro de 2008.”.  
Ofício nº 01/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o § 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, 
de 13 de abril de 2009, o relatório de operações de contratação da Linha de Crédito de Capital de Giro - 2º semestre de 
2010”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 

 
X) Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil: 

 
66) Aviso nº 33/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil 
- FSB, a que se refere o art. 10 da Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2009”. 
Aviso nº 46/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, a que se refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2009”. 
(RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009) (retificação feita no DSF de 20.10.2009) 
Aviso nº 01/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil, 
relativo ao terceiro trimestre de 2009”. 
Aviso nº 09/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, a que se refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao quarto trimestre de 2009”. 
Relator: Senador Paulo Paim 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
67) Aviso nº 17/2010-CN, que “Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, a que se refere o art. 10 da 
Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2010”. 
Aviso nº 35/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro 
de 2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do 
Brasil - FSB, relativo ao segundo trimestre de 2010”. 
Aviso nº 01/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - 
FSB, relativo ao terceiro trimestre de 2010”. 
Aviso nº 07/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887/2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055/2009, o 
Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, referente ao quarto trimestre de 2010”. 
Relator: Senador Paulo Paim 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 
 
68) Aviso nº 18/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 11 
do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo 
ao primeiro trimestre de 2011”. 
Aviso nº 22/2011-CN, que “Encaminha Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo ao segundo 
trimestre de 2011”. 
Aviso nº 25/2011-CN, que “Encaminha o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, relativo ao terceiro 
trimestre de 2011”. 
Aviso nº 03/2012-CN, que “Encaminha Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB referente ao 4º 
trimestre de 2011”. 
Relator: Senador Paulo Paim 
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Voto: pelo arquivamento das matérias. 
NÃO DELIBERADO 

 
XI) Atividades da Autoridade Pública Olímpica (APO): 

 
69) Ofício nº 16/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 12.396, 
de 2011, o Relatório de Atividades da Autoridade Pública Olímpica - APO referente ao 2º semestre de 2011”. 
Relator: Deputado Leonardo Monteiro 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
XII) Relatórios em atendimento à Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006): 

 
70) Ofício nº 51/2011-CN, que “Encaminha relatório contendo os projetos que no exercício de 2010 captaram recursos por 
intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 
Relatora: Deputada Cida Borghetti 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 
 
71) Ofício nº 32/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório contendo os projetos que no exercício de 2011 
captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 
Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
XIII) Projeto de Decreto Legislativo: 

 
72) Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CN, de autoria do Deputado Otavio Leite, que “Altera o Anexo VI (“ Subtítulos 
relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves") da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010”. 
Relator: Deputado Renato Molling 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
XIV) Mensagem do Senado Federal: 

 
73) Mensagem nº 190-A/2009-SF, que “Encaminha ao Senado Federal relatório da Audiência Pública nº 4, realizada pelo 
Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, a qual discutiu questões relativas às 
demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde”. 
Relator: Senador Sérgio Petecão 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
NÃO DELIBERADO 

 
C – Requerimento: 

 
74) Requerimento nº 03/2012-CMO, que “Requer a constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à implementação de 
uma política de aumento real das aposentadorias e pensões, do Regime Geral da Previdência Social, com valores acima do 
salário mínimo no processo orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento – CMO”.  
Autor: Senador Paulo Paim 
NÃO DELIBERADO 

 
C1 - Requerimento sobre a Mesa 

 
REQUERIMENTO Nº 6/12 - CMO, EXTRAPAUTA - do Senhor Deputado Mauro Lopes, que "requer diligência 
compreendendo a visita de membros desta Comissão às obras de implantação e pavimentação de trecho rodoviário entre 
Porto Alegre, Esteio e Sapucaia, no estado do Rio Grande do Sul - BR-448 em que foram identificados indícios de 
irregularidades graves pelo TCU com recomendação de paralisação”. 
APROVADO. 

 
 

RESULTADO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA EM 22/11/2012, COM AS COMISSÕES: CAE/SF, CDEIC/CD, CFFC/CD, 
CFT/CD, CMA/SF e CMO/CN. 

 
Convidado: 

 
Dr. Alexandre Antonio Tombini – Presidente do Banco Central do Brasil 

 
Assunto: 

 
O palestrante apresentará, "em reunião conjunta das Comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do 
cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de 
suas operações e os resultados demonstrados nos balanços" - referente ao primeiro semestre do exercício de 2012, em 
atendimento ao disposto no art. 9º, § 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 10h 
 
 

RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 27 e 28/11/2012 
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NÃO HOUVE DELIBERAÇÃO DE NENHUM DOS ITENS DA PAUTA 
 
A - Apreciação da Ata das seguintes Reuniões: 

- 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20/11/2012 
- 2ª Reunião Conjunta de Audiência Pública, realizada no dia 22/11/2012. 

 
LOCAL: Anexo II, Plenário 02 
HORÁRIO: 14h30min 
 
A- Relatórios: 

 
I- PROJETOS DE LEI 

 
1- PROJETO DE LEI (CN) Nº 24/12 - da Presidente da República - que "estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2013". 
RELATOR: Senador ROMERO JUCÁ. 
PARECER: voto pela aprovação na forma ora apresentada, com as alterações decorrentes das emendas, bem como dos 
ajustes de redação, identificados no texto. Ao Parecer Preliminar foram apresentadas 127 (cento e vinte e sete) emendas. O 
relator, Senador Romero Jucá, quanto às emendas, ofereceu voto pela APROVAÇÃO da emenda nº. 1; 
PREJUDICIALIDADE da emenda nº 62 e REJEIÇÃO das demais. 
 

II- SUBTÍTULOS COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES 
 
2- AVISO (CN) Nº 11/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1141, de 2011 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo a levantamento de auditoria nas obras de 
Macrodrenagem do Canal do Congo, serviços de drenagem do canal e pavimentação de diversas ruas em Vila Velha/ES (TC 
002.604/2011-6)". 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
3- AVISO (CN) Nº 2/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 3280/2011 - TCU - Plenário, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente à fiscalização para avaliar os atos direcionados à 
contratação das obras de construção do Campus Integrado do Instituto Nacional do Câncer - Inca (TC 030.993/2011-3)".  
RELATOR: Deputado ZECA DIRCEU.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
4- AVISO (CN) Nº 14/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1383/2012 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria nas obras de construção de trechos 
rodoviários no corredor Oeste-Norte, na BR-163/PA, objeto do Fiscobras de 2011 (TC 015.532/2011-9)".  
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN.  
PARECER: a proferir.  
 
5- AVISO (CN) Nº 15/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1166/2012 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada na Companhia Cearense 
de Transportes Metropolitanos - Metrofor com objetivo de fiscalizar as obras de implantação do trecho sul do metrô de 
Fortaleza (TC 004.514/2012-2)".  
RELATOR: Senador CÁSSIO CUNHA LIMA.  
PARECER: a proferir.  
 
6- AVISO (CN) Nº 16/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 967/2012 - TCU - Plenário, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo à auditoria realizada em obras de saneamento básico, 
custeada com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - FUNASA, sendo também parte do Plano de 
Fiscalização de Obras Públicas para o exercício de 2011 - TC 011.661/2011-9".  
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS.  
PARECER: voto pela suspensão da execução física, orçamentária e financeira das obras de esgotamento sanitário no 
Município de Pilar, no Estado de Alagoas, objeto do Convênio nº 2386/05 (Siafi 553836) e INCLUSÃO no Anexo VI da Lei nº 
12.595/2012 (LOA 2012), o Programa de Trabalho 10.512.0122.002L.0027 - Apoio a Implantação, Ampliação ou Melhoria de 
Sistema Público de Esgotamento Sanitário em Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas e Regiões Integradas de 
Desenvolvimento - No Estado de Alagoas, vinculado à Unidade Orçamentária 36211 - Fundação Nacional de Saúde, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado. Não foram apresentadas emendas.  
 
7- AVISO (CN) Nº 19/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1622/2012 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às Obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano 
(TC 006.216/2012-9)".  
RELATOR: Deputado LIRA MAIA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
8- AVISO (CN) Nº 21/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1938/2012 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente às obras de implantação e pavimentação do 
Lote 2 da BR - 080, no Estado do Goiás (TC 004.762/2012-6)".  
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.  
PARECER: voto pela INCLUSÃO no Anexo da Lei Orçamentária Anual que trata dos subtítulos relativos a obras e serviços 
com indícios de irregularidades graves a programação orçamentária 26.782.2075.7E79.0052 / 2012 – Construção de Trecho 
Rodoviário na BR-080 – No Estado de Goiás, da unidade orçamentária 39252 – Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – Dnit, no que diz respeito ao Termo de Compromisso TT 290/2007-00, celebrado entre o Dnit e a Agência 
Goiana de Transportes e Obras – Agetop, Lote 2 (segmento entre o km 234,96 e o km 306,20) da rodovia federal BR-
080/GO, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado.Não foram apresentadas emendas.  
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9- AVISO (CN) Nº 22/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha a atualização das informações enviadas ao 
Congresso Nacional por meio do Aviso nº 1617-Seses/TCU, de 8/11/2011, relativas às obras com indícios de irregularidades 
graves". 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.  
PARECER: voto, nos termos do Anexo 1 apresentado, e ainda, propõe seja encaminhada cópia deste relatório ao Tribunal 
de Contas da União para que este mantenha os empreendimentos sob monitoramento com vistas a instruir e apreciar 
prioritariamente os respectivos processos, assim como para assegurar a apuração de responsabilidades daqueles que 
deram causa às irregularidades apontadas no Aviso sob exame, em cumprimento ao § 3º do art. 95 e § 2º do art. 96 da Lei 
nº 12.465 de 2011 (LDO/2012). Anexado às folhas de nºs 160 a 195.  
 

III- RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL 
 
10- AVISO (CN) Nº 16/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 
71, inciso I, da Constituição Federal, o Relatório e sua síntese, sobre as Contas do Presidente da República, acompanhados 
de Votos e do Parecer Prévio Conclusivo, referentes ao exercício de 2010" (Apensados: MCN 24/2011, OFN 24/2011, MCN 
25/2011, OFN 15/2011, OFN 16/2011, OFN 18/2011, OFN 19/2011, OFN 20/2011, OFN 22/2011, OFN 23/2011, OFN 
21/2011 e OFN 17/2011)  
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.  
PARECER: a proferir.  
 

IV- RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL 
 
11- AVISO (CN) Nº 30/10 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 
2590/2010 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao acompanhamento dos 
Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) referentes ao 1º quadrimestre de 2010, publicados pelos seguintes órgãos: Câmara dos 
Deputados, Presidência da República, Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior 
Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, Órgãos da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho (TC 015.493/2010-5)". (Apensados: MCN 
64/2010, OFN 22/2010, MCN 65/2010, OFN 23/2010, OFN 25/2010, OFN 26/2010, OFN 27/2010, OFN 28/2010, OFN 
29/2010, OFN 31/2010 e OFN 24/2010)  
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
12- AVISO (CN) Nº 17/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, nos termos do § 3º do art. 122 da Lei nº 
12.017, de 12 de agosto de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010), cópia do Acórdão nº 283, de 2011 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF 
apresentados pelos Poderes e órgãos da esfera federal correspondentes ao 2º quadrimestre de 2010 (TC 028.002/2010-5)". 
(Apensados: OFN 41/2010, OFN 44/2010, OFN 40/2010, OFN 42/2010, OFN 43/2010, OFN 45/2010, OFN 39/2010, MCN 
163/2010, MCN 164/2010, OFN 37/2010 e OFN 38/2010)  
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
13- AVISO (CN) Nº 10/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 1142, de 2011 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF 
referentes ao 3º Quadrimestre de 2010, publicados por órgãos e entidades dos Poderes da União (TC 002.764/2011-3)". 
(Apensados: MCN 10/2011, OFN 3/2011, OFN 4/2011, OFN 6/2011, OFN 7/2011, OFN 8/2011, OFN 9/2011, OFN 10/2011, 
MCN 9/2011, OFN 5/2011 e OFN 13/2011)  
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
14- AVISO (CN) Nº 19/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 2097, de 2011 - TCU - 
Plenário, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal, relativos ao 1º quadrimestre de 2011, dos Poderes e órgãos federais, 
nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - TC 015.497/2011-9". 
(Apensados: MCN 37/2011, MCN 38/2011, OFN 26/2011, OFN 27/2011, OFN 28/2011, OFN 29/2011, OFN 30/2011, OFN 
31/2011, OFN 32/2011, OFN 33/2011 e OFN 34/2011)  
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
15- AVISO (CN) Nº 11/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 583/2012 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao 2º quadrimestre de 2011, das ações 
previstas nos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios 
de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 
032.431/2011-2)". (Apensados: MCN 99/2011, MCN 100/2011, OFN 41/2011, OFN 42/2011, OFN 43/2011, OFN 44/2011, 
OFN 45/2011, OFN 46/2011, OFN 47/2011, OFN 48/2011, OFN 49/2011 e OFN 40/2011)  
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
16- AVISO (CN) Nº 12/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha cópia do Acórdão nº 726/2012 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao 3º quadrimestre de 2011, das ações 
previstas nos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios 
de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 
001.801/2012-0)". (Apensados: MCN 10/2012, OFN 5/2012, MCN 11/2012, OFN 6/2012, OFN 7/2012, OFN 8/2012, OFN 
9/2012, OFN 10/2012, OFN 11/2012, OFN 12/2012, OFN 15/2012 e OFN 4/2012)  
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
17- AVISO (CN) Nº 13/11 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 
de agosto 2010, combinado com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal 
do Tribunal de Contas da União, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011".  
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RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
18- AVISO (CN) Nº 1/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, em cumprimento ao art. 121 da Lei nº 12.309, 
de 9 de agosto de 2010, combinado com art. 5, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão 
Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2011".  
RELATORA: Senadora ANGELA PORTELA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 

V- RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS 
 
19- MENSAGEM (CN) Nº 46/10 - da Presidente da República - que "encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 
129 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, 
referente ao primeiro quadrimestre de 2010". (Apensados: MCN 13/2011 e MCN 134/2010)  
RELATOR: Deputado JOAQUIM BELTRÃO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
20- MENSAGEM (CN) Nº 39/11 - da Presidente da República - que "encaminha, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 
9 de agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário dos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, fixada para o primeiro quadrimestre de 2011".  
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
21- MENSAGEM (CN) Nº 98/11 - da Presidente da República - que "encaminha nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 
09 de agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário do 2º Quadrimestre de 2011".  
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
22- MENSAGEM (CN) Nº 14/12 - da Presidente da República - que "encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 
126 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, 
referente ao exercício de 2011".  
RELATOR: Senador MOZARILDO CAVALCANTI.  
PARECER: a proferir.  
 
23- MENSAGEM (CN) Nº 56/12 - da Presidente da República - que "encaminha, nos termos do art. 124 da Lei nº 12.465, de 
12 de agosto de 2011, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao primeiro 
quadrimestre de 2012".  
RELATOR: Senador BENEDITO DE LIRA.  
PARECER: a proferir.  
 
24- MENSAGEM (CN) Nº 102/12 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - que "encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do 
art. 124 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário 
referente ao segundo quadrimestre de 2012".  
RELATORA: Senadora ANA RITA.  
PARECER: a proferir.  
 

VI- RELATÓRIOS GERENCIAIS TRIMESTRAIS DO BNDES 
 
25- OFÍCIO (CN) Nº 25/11 - do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - que "encaminha, nos termos do 
artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao primeiro 
trimestre de 2011".  
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
26- OFÍCIO (CN) Nº 36/11 - do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - que "encaminha, nos termos do 
artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao segundo 
trimestre de 2011".  
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
27- OFÍCIO (CN) Nº 50/11 - do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - que "encaminha, nos termos do 
parágrafo sexto do artigo primeiro da Lei nº 11.948, de 16/06/2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao 
terceiro trimestre de 2011".  
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
28- OFÍCIO (CN) Nº 17/12 - do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - que "encaminha, nos termos do 
artigo 1º, § 6º da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao quarto 
trimestre de 2011".  
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 

VII- DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO 
 
29- OFÍCIO (CN) Nº 2/08 - do Presidente do Banco da Amazônia - que "encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento 
ao artigo 20, parágrafo 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do processo de Prestação de Contas do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente ao exercício de 2007".  
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria. 
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30- OFÍCIO (CN) Nº 14/08 - do Ministro de Estado da Integração Nacional - que "encaminha ao Congresso Nacional, nos 
termos do § 5º, do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 
03 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação dos recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia S.A. e cópia do Relatório de 
Gestão (Parecer nº 03/CGFC/DFD, de 22/04/2008), elaborado pelo Ministério da Integração Nacional e encaminhado à 
Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, para compor o processo de prestação de contas do 
FNO, referente ao exercício de 2007".  
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
31- OFÍCIO (CN) Nº 37/11 - do Banco da Amazônia - que "encaminha, em cumprimento ao § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
(FNO), referente ao exercício de 2010".  
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
32- OFÍCIO (CN) Nº 14/12 - da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - que "encaminha ao Congresso Nacional 
o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011 - primeiro semestre, do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste - FNE".  
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
33- OFÍCIO (CN) Nº 42/12 - do Banco da Amazônia - que "encaminha, nos termos do parágrafo 4° do art. 20 da Lei nº 7.827, 
de 1989, cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) referente ao 
exercício de 2011".  
RELATOR: Deputado LUCIO VIEIRA LIMA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
34- OFÍCIO (CN) Nº 43/12 - da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - que "encaminha o Relatório de 
Resultados e Impactos - Execício de 2011, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, o Parecer 
Conjunto nº 13/SFRI/SUDENE/MI, de 28/06/2012, e a Resolução CONDEL nº 053, de 13/07/2012, que aprovou o referido 
relatório".  
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO LIMA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 

VIII- RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
35- AVISO (CN) Nº 3/08 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao 
disposto no § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União, 
referente ao exercício de 2007".  
RELATOR: Deputado HUGO MOTTA.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
36- AVISO (CN) Nº 9/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 
71 da Constituição Federal, O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre do 
exercício de 2012".  
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.  
PARECER: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
37- AVISO (CN) Nº 26/12 - do Tribunal de Contas da União - que "encaminha, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 
da Constituição Federal, o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 2º trimestre de 2012".  
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.  
PARECER: pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 

IX- OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONTRATADAS PELA CEF 
 
38- OFÍCIO (CN) Nº 31/09 - do Caixa Econômica Federal - que "encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que 
dispõe o parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 11.922/2009, de 13 de abril de 2009, o relatório sobre as operações contratadas da 
Linha de Crédito Capital de Giro criada pela Medida Provisória nº 445/2008, de 06 de novembro 2008 e regulamentada pela 
Resolução CMN nº 3.635/2008, de 13 de novembro de 2008". (Apensado: OFN 32/2010)  
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
39- OFÍCIO (CN) Nº 33/10 - do Caixa Econômica Federal - que "encaminha, nos termos do parágrafo 5º do art. 1º da Lei nº 
11.922, de 13 de abril de 2009, relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro criada pela 
Medida Provisória nº 445, de 06 de novembro de 2008". (Apensado: OFN 1/2011)  
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 

X- FUNDO SOBERANO 
 
40- AVISO (CN) Nº 33/09 - do Ministro de Estado da Fazenda - que "encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de 
Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, a que se refere o art. 10 da Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, 
relativo ao primeiro trimestre de 2009". (Apensados: AVN 46/2009, AVN 1/2010 e AVN 9/2010)  
RELATOR: Senador PAULO PAIM.  
PARECER: a proferir.  
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41- AVISO (CN) Nº 17/10 - do Ministro de Estado da Fazenda - que "relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil 
- FSB, a que se refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2010". 
(Apensados: AVN 35/2010, AVN 1/2011 e AVN 7/2011)  
RELATOR: Senador PAULO PAIM.  
PARECER: a proferir.  
 
42- AVISO (CN) Nº 18/11 - do MINISTÉRIO DA FAZENDA - que "encaminha o Relatório de Desempenho do Fundo 
Soberano do Brasil - FSB, relativo ao primeiro trimestre de 2012, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro 
de 2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009". (Apensados: AVN 22/2011, AVN 25/2011 e AVN 
3/2012)  
RELATOR: Senador PAULO PAIM.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 
43- AVISO (CN) Nº 18/12 - do Ministério da Fazenda - que "encaminha o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do 
Brasil - FSB, relativo ao primeiro trimestre de 2012, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do 
art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009". (Apensado: AVN 27/2012)  
RELATOR: Deputado EDIO LOPES.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO das matérias.  
 

XI- ATIVIDADES DA AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA - APO 
 
44- OFÍCIO (CN) Nº 16/12 - da Autoridade Pública Olímpica - APO - que "encaminha ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 12.396, de 2011, o Relatório de Atividades da Autoridade Pública Olímpica - 
APO referente ao 2º semestre de 2011".  
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 

XII- RELATÓRIOS EM ATENDIMENTO À LEI DE INCETIVO AO ESPORTE (LEI 11438/2006) 
 
45- OFÍCIO (CN) Nº 51/11 - do Ministério do Esporte - que "encaminha relatório contendo os projetos que no exercício de 
2010 captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte".  
RELATORA: Deputada CIDA BORGHETTI.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 
46- OFÍCIO (CN) Nº 32/12 - do Ministério do Esporte - que "encaminha ao Congresso Nacional Relatório contendo os 
projetos que no exercício de 2011 captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte".  
RELATORA: Senadora VANESSA GRAZZIOTIN.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 

XIII- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
47- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (CN) Nº 1/10 - do Sr. Otavio Leite - que "altera o Anexo VI ("Subtítulos relativos 
a obras e serviços com indícios de irregularidades graves") da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010".  
RELATOR: Deputado RENATO MOLLING.  
PARECER: voto pelo ARQUIVAMENTO da matéria.  
 

XIV- MENSAGENS DO SENADO FEDERAL 
 
48- MENSAGEM (SF) Nº 190/09 - do Presidente do Supremo Tribunal Federal - que "encaminha ao Senado Federal 
Relatório da Audiência Pública nº 4, realizada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio 
de 2009, a qual discutiu questões relativas às demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde".  
RELATOR: Senador SÉRGIO PETECÃO.  
PARECER: a proferir.  
 

B -Requerimentos: 
 
49- REQUERIMENTO Nº 3/12 - do Sr. Paulo Paim - que "requer a constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à 
implementação de uma política de aumento real de aposentadorias e pensões, do Regime Geral de Previdência Social, com 
valores acima do salário mínimo no processo orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento - CMO" 
 

 
RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 27/11/2012 

 
A -Audiência Pública: 
 

Assunto: Obras e Serviços de Engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2013, em atendimento 
ao disposto nos art. 94 e 97 da Lei nº 12.708/2012 (LDO 2013). 

 
Convidados: 
 

Representante do Tribunal de Contas da União -TCU. 
Representante do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. 
Representante da Fundação Nacional de Saúde - (Funasa). 
Representante da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 
Representante do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte (DNIT) 

 
LOCAL: Anexo II, Plenário 02  
HORÁRIO: 15h 
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RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 28/11/2012 

 
A -Audiência Pública: 
 
Assunto:  

Obras e Serviços de Engenharia com indícios de irregularidades graves constantes do PLOA 2013, em atendimento ao 
disposto nos art. 94 e 97 da Lei nº 12.708/2012 (LDO 2013). 

 
Convidados: 
 

Representante do Tribunal de Contas da União -TCU. 
Representante do Ministério da Integração Nacional - MIN. 
Representante do Ministério das Cidades - Mcidades. 
Representante da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. 

 
LOCAL: Anexo II, Plenário 02  
HORÁRIO: 15h 
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B.2 – Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças 
Climáticas – CMMC 

 
 

Resenha 
01 a 30/11/2012 

 
Reuniões Realizadas Quantidade 
Instalação (INST) - 

Reuniões 03 

Total 03 

 
Proposições Quantidade 
Requerimentos (aprovados) - 

Total - 

 
 

Resenha Consolidada 
10/04 a 30/11/2012 

 
Reuniões Realizadas Quantidade 
Instalação (INST) 01 

Reuniões 17 

Total 18 

 
Proposições Quantidade 
Requerimentos (aprovados) 09 

Total 09 
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Resultados das Reuniões 
01 a 30/11/2012 

 
 

16ª Reunião – realizada em 7 de novembro de 2012 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
Assunto/Finalidade: 

Discussão de Planos Setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima, em conformidade com o Plano de Trabalho 
desta Comissão aprovado em 2012: 
- Plano Decenal de Expansão de Energia – 2020; 
- Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima – PSTM; e 
- Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. 

 
Convidados: 

- Paulo César Magalhães Domingues, Diretor do Departamento de Planejamento Energético do Ministério de Minas e 
Energia – MME; 
- Luis Fernando Badanhan, Coordenador-Geral de Sustentabilidade Ambiental do Setor Energético - MME; 
- Guilherme Franco Netto, Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador - DSAST do 
Ministério da Saúde - MS;  
- Sergio Leitão, Diretor de Campanhas do Greenpeace – ONG;  
- Kátia Matsumoto Tancon, Chefe da Assessoria Socioambiental do Gabinete do Ministro dos Transportes – MT; e 
- Aguiar Gonzaga Vieira da Costa, Analista de Infraestrutura da Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana 
do Ministério das Cidades.  

 
Resultado: Audiência Pública realizada. 
 
 

17ª Reunião – realizada em 13 de novembro de 2012 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
Assunto/Finalidade: 

Discussão de Planos Setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima, em conformidade com o Plano de Trabalho 
desta Comissão aprovado em 2012: 
- Plano Setorial de Redução de Emissões da Siderurgia e 
- Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono 
na Indústria de Transformação. 

 
Convidados: 

- Beatriz Martins Carneiro, Coordenadora-Geral de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Desenvolvimento da 
Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-MDIC e 
- Demétrio Florentino de Toledo Filho, Coordenador Substituto de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de 
Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-MDIC. 

 
Resultado: Audiência Pública realizada. 
 
 

18ª Reunião – realizada em 21 de novembro de 2012 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
Assunto/Finalidade: 

Audiência Pública destinada a acompanhar as ações relativas à mudança do clima no Bioma Amazônia, em conformidade 
com o Plano de Trabalho desta Comissão aprovado em 2012. 

 
Convidados: 

- Juliana Simões - Diretora Substituta do Departamento de Políticas para Combate ao Desmatamento da Secretaria de 
Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – MMA e 
- Paulo Moutinho – Diretor Executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM 

 
Resultado: Audiência Pública realizada. 
 
 

Brasília, 30 de novembro de 2012. 
Secretaria da Comissão 
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    C - SECRETARIA DE COMISSÕES 
C.1 - SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 30/11/2012 

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 23

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 50

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 2

REUNIÕES CONJUNTAS 5

TOTAL 80

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL**

CAE 4 2 4 10 

CAS - 4 1 5 

CCJ  4 2 - 6 

CE 4 6 2 12 

CMA 4 2 2 8 

CDH - 16 - 16 

CRE 3 1 - 4 

CI - 5 1 6 

CDR 2 - 1 3 

CRA - 7 - 7 

CCT - 4 1 5 

CMMC 2 1 - 3 

TOTAL 23 50

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

CI – Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – 
CISTAC 2 - 2 

TOTAL 2

(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA  COMISSÕES E SUBCOMISSÕES  

31ª  CCT (27ª), CAS (41ª), CMA (43ª) e CDR (18ª)  

32ª  CI (32ª) e CAE (53ª) 

33ª  CAE (54ª), CMA (47ª), CMO  
e Comissões Temáticas da  

Câmara dos Deputados   

34ª  CAE e CE   

35ª  CAE e CE  

TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 5
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 1 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS - 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ - 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE 5 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA 1 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  13 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE - 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 1 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR - 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 4 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 2 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 3 

TOTAL 30

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC 1 

TOTAL 1

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Assuntos Sociais, Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CAS, CMA, CDR e 
CCT

1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e 
CI 1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão do Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CAE, CMA, CMO e Comissões da Câmara dos Deputados 

1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Educação, Cultura e Esporte – 
CAE e CE 2

TOTAL 5

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E 
SUBCOMISSÕES 36
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÕES PERMANENTES

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

PEC - - 1 - - - - - - - - - 1

PLS 9 9 6 5 11 9 - 1 4 8 1 - 63

ECD - 1 - - - 1 - - - - - - 2

SCD - 1 - - - - - 1 - 1 - - 3

PLC 2 2 10 - 1 2 2 - - 3 - - 22

PDS - - - - - - 2 - - - 78 - 80

PRS - - - 2 - - - - - - - - 2

RQS - - - - - - 16 - - - - - 16

PFS - - - - 1 - - - - - - - 1

MSF 3 - 1 - - - 6 - - - - - 10

OFS 1 - 2 - - - - - - - - - 3

OCS - 1 - - - - - - - - - - 1

AVS - - - - 2 - - - 1 3 - - 6

AVS CMA - - - - 4 - - - - - - - 4

SUG - - - - - 12 - - - - - - 12

TOTAL 15 14 20 7 19 24 26 2 5 15 79 - 226

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 27

PLC 5

PDS 78

OFS 2

TOTAL 112
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 1

PLS 36

ECD 2

SCD 3

PLC 17

PDS 2

PRS 2

RQS 16

PFS 1

MSF 10

OFS 1

OCS 1

AVS 6

AVS CMA 4 

SUG 12

TOTAL 114

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES  
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

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

8 2 4 7 8 16 2 6 4 7 - - 64

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Temporária sobre Aviação Civil – CISTAC (CI) 1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES 1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 65
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REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 
Aprovados 63

Rejeitado 1

TOTAL 64

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
Aprovados 1

TOTAL 1

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

Requerimento de Urgência 7 

Requerimento de Informações a Ministro de Estado  3 

Requerimento de Autorização para Desempenho de Missão no País ou 
no Exterior 3

Proposta de Emenda à Constituição 1 

Projeto de Lei do Senado 10 

Projeto de Resolução do Senado 1 

Requerimento de Voto de Pesar 1 

Requerimento de Voto de Aplauso 1 

TOTAL 27

EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO 

EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 24/2012-CN (PLOA/2013) 

TIPO/
COMISSÃO CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT TOTAL

APROPRIAÇÃO 
DE DESPESA 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 41

REMANEJA-
MENTO - - 1 - - - 1 2 - - - 4

TOTAL 4 4 5 4 4 3 4 6 4 4 3 45
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 30/11/2012

Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 119

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 325

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 55

REUNIÕES CONJUNTAS 35

TOTAL ACUMULADO 534

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL**

CAE 23 20 15 58 

CAS - 39 5 44 

CCJ 28 15 3 46 

CE 23 31 3 57 

CMA 8 30 11 49 

CDH - 70 5 75 

CRE 20 19 5 44 

CI - 26 9 35 

CDR 5 12 3 20 

CRA - 32 - 32 

CCT - 26 4 30 

CMMC 12 5 1 18 
TOTAL

ACUMULADO 119 325

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

CAS - Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência 
Social – CASEMP  5 - 5 

CAS - Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS – CASFGTS  8 - 8 

CCJ - Permanente de Segurança Pública – CCJSSP  3 - 3 

CMA - Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA  6 - 6 

CMA - Temporária para Acompanhar a Execução das obras 
da Usina de Belo Monte – CMABMONTE  4 - 4 

CMA - Temporária de Acompanhamento da Conferência da 
ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – CMARIO20  - 4 4 

CDH - Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM  1 - 1 

CDH - Temporária de Erradicação da Miséria e Redução da 
Pobreza – CDHEMRP  1 - 1 

CRE - Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do 
Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas – CRE+20  - 4 4 

CRE - Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira – 
CREPAFF 1 - 1 

CI - Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC  23 - 23 

CDR - Permanente do Desenvolvimento do Nordeste –
CDRDN  1 - 1 

CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 
2016. - CDRCOOL 2 - 2 

TOTAL ACUMULADO  55

(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.
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 REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA  
REUNIÃO 

CONJUNTA 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES TOTAL

1ª, 4ª e 8ª  CAS  e  CDH  3

2ª e 26ª CI   e  CMA   2

3ª, 7ª, 12ª, 15 e 17ª  CRER+20  e CMARIO20  5

5ª  CMA,  CCT  e  CRE  1

6ª e 22ª CRE  e  CMA  2

9ª e 10ª  CCJ   e  CAE  2

11ª, 16ª, 27ª, 30ª e 
32ª

CI  e  CAE 5

13ª  CCT  e  CI  1

14ª  CRE  e  CE  1

18ª  CAE  e  Com.Mista.MPV 567  1

19ª  CMMC  e CRE 1

20ª  CAE, CI  e  CDR   1

21ª e 33ª CAE, CMA, CMO e três Comissões da Câmara dos Deputados  2

23ª CAE, CCJ e CDR 1

24ª  CAE e CAS 1

  25ª CCT e CMA  1

28ª e 29ª CMA e CDH 2

31ª CCT, CAS, CMA e CDR 1

34 ª e 35ª  CAE e CE 2

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 35 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 7 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 9 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 4 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE 27 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA 18 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  62 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 18 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 2 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 3 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 16 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 10 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 13 

TOTAL ACUMULADO 189

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

CAS – Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social - CASEMP  4 

CAS –Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CASFGTS 4 

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP 1 

CMA – Permanente da Água – CMAGUA 5 

CMA – Temporária para Acompanhar a Execução das Obras da Usina de Belo Monte 
– CMABMONTE 3

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM 1 

CI – Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC 19 

TOTAL ACUMULADO 37
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle – CI e CMA 2

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Rio+20 e do Regime Internacional 
sobre Mudanças Climáticas e Subcomissão Temporária de Acompanhamento da 
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – CRER+20 (CRE) e 
CMARIO20 (CMA)  

5

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e Comissão de Assuntos 
Sociais – CDH e CAS 3

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CMA, CCT e CRE 

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CRE e CMA 2

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Comissão de Assuntos Econômicos – 
CCJ e CAE 2

Com. de Serviços de Infraestrutura e Com. de Assuntos Econômicos – CI e CAE 5 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Serviços de Infraestrutura – 
CCT e CI 

1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte – CRE e CE 1

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE - e Comissão Mista da Medida Provisória 
nº 567, de 2012  1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Serviços de Infraestrutura e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CAE, CI e CDR 1

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas – CRE e CMMC 1

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização – CAE, CMA e CMO (Senado Federal)  
e 3 Comissões da Câmara dos Deputados: Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle – CDEIC, CFT e CFFC  

2

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR 1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Assuntos Sociais – CAE e CAS 1 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática  e Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CCT e CMA 1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CMA e CDH 2

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Comissão de 
Assuntos Sociais, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle e Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCT, CAS, CMA e 
CCT

1

Com. de Assuntos Econômicos e Com. de Educação, Cultura e Esporte – CAE e CE 2 

TOTAL ACUMULADO 35
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TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 261

PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÕES PERMANENTES

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

PEC - - 13 - - - - - - - - - 13

PLS  58 94 22 46 33 31 2 19 18 17 15 - 355

ECD - 1 - - - 1 - - - 1 - - 3

SCD 2 2 2     1 1 1 - 1 - 1 - - 11

PLC  14 17 44 72 6 6 7 6 1 5 6 - 184

PDS  1 1 - - - - 31 - - - 574 - 607

PRS 2 - 4 9 - - - - - - - - 15

RQS  - - 1 - - - 31 - - - - - 32

IND - - - - 1 - - - - - - - 1

PFS - - - - 4 - - - - - - - 4
EMEN
PLEN - - 5 - - - - - - - - - 5

MSF 55 - 6 - 1 - 27 2 - - - - 91

OFS 1 1 5 1 2 - - 2 1 - - - 13

OCS - 2 - - - - - - - - - - 2

DIV - 1 - - - - - - - - - - 1

AVS 3 1 - - 4 - - - 2 7 1 - 18

AMA - - - - 14 - - - - - - - 14

SUG - - - - - 21 - - - - - - 21

DAS - 1 - - - - - - - - - - 1

REP. - - 1 - - - - - - - - - 1

TOTAL
ACUMULADO 136 121 103 129 66 60 98 30 22 31 596 - 1392
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PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 156

PLC 81

PDS  574 

OFS 2

TOTAL ACUMULADO 813

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 13

PLS  199 

ECD 3

SCD 11

PLC  103 

PDS 33

PRS 15

RQS “SF” 32 

IND 1

PFS 4

EMEN PLEN  5 

MSF  91 

OFS “S” 11 

OCS 2

DIV 1

AVS 18

AMA 14

SUG 21

DAS 1

REP 1

TOTAL ACUMULADO 579
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES  
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

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

42 63 32 55 77 140 26 47 26 35 33 9 585

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

CAS – Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência Social – CASEMP  1

CCJ – Permanente de Segurança Pública – CCJSSP 8

CMA – Subcomissão Permanente da Água – CMAGUA 2

CDH – Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM  1

CI - Temporária sobre Aviação Civil – CISTAC  4

CDR - Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016. – CDRCOOL 2

TOTAL ACUMULADO  18

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE  

COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 
603

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 

Aprovados 572 

Rejeitados 11

Prejudicados  02 

TOTAL ACUMULADO 585

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 

Aprovados 17

Rejeitado 1

TOTAL ACUMULADO 18
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MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO

Requerimento de Urgência 83 

Requerimento de Tramitação Autônoma 1 

Requerimento de Tramitação Conjunta 1 

Requerimento de Informações 11 

Requerimento de Autorização para Desempenho de Missão no País ou 
no Exterior 

4

Requerimento de Sobrestamento de Matéria 1 

Requerimento de Voto de Pesar 3 

Requerimento de Voto de Aplauso ou Semelhante  2 

Proposta de Emenda à Constituição 2 

Projeto de Lei do Senado 14 

Projeto de Decreto Legislativo  2 

Projeto de Resolução do Senado  1 

Indicação 1

TOTAL ACUMULADO 126

RELATÓRIOS APROVADOS PELAS SUBCOMISSÕES
A SEREM APRECIADOS PELA RESPECTIVA COMISSÃO  

(Art. 73 § 2º do RISF) 
CAS - Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – CASFGTS  

1

TOTAL ACUMULADO 1

EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO 

EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 3/2012-CN (PLDO/2013) 

TIPO/
COMISSÃO CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT TOTAL

METAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55

TEXTO 13 13 13 5 39 10 22 4 3 7 10 139
TOTAL

ACUMULADO 18 18 18 10 44 15 27 9 8 12 15 194
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EMENDAS APRESENTADAS À COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO 

EMENDAS APROVADAS AO PL Nº 24/2012-CN (PLOA/2013) 

TIPO/
COMISSÃO CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT TOTAL

APROPRIAÇÃO 
DE DESPESA 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 41

REMANEJA-
MENTO - - 1 - - - 1 2 - - - 4

TOTAL 4 4 5 4 4 3 4 6 4 4 3 45
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES 
01 a 30/11/2012 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

- COMISSÕES PERMANENTES - 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) 

� Dia 06 de novembro 
Finalidade:
Apresentação e discussão do relatório final entregue pela Comissão de Especialistas com o Objetivo 
de Analisar Questões Federativas - CEAQF ao Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 40/2012, Senador Delcídio do Amaral e outros 
Participante: 
• Everardo Maciel - Relator - Comissão de Especialistas com o Objetivo de Analisar Questões 
Federativas - CEAQF 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (CE) 

� Dia 07 de novembro 
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2004, de autoria do Senador Tião Viana, que "dispõe 
sobre as diretrizes e bases da educação nacional para instruir Exame Nacional de Proficiência em 
Medicina como requisito para o exercício legal da Medicina no País". 
Participantes:
• Geraldo Ferreira Filho - Presidente - Federação Nacional dos Médicos - FENAM 
• Renato Azevedo Júnior - Presidente - Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - 
Cremesp 
• Carlos Vital Tavares Corrêa Lima - Vice-Presidente - Conselho Federal de Medicina - CFM 
• José Luiz Bonamigo Filho - Representante - Associação Médica Brasileira – AMB 

� Dia 08 de novembro 
Finalidade:
"O desenvolvimento integral da criança da teoria à prática" 
Participantes:
• Maurice Berger - Professor - Universidade de Lyon II (França)  
• Suzana Tereno - Professora - Universidade Paris Descartes (França) 
• Vital Didonet - Especialista em Educação Infantil - Assessor da Organização Mundial para a 
Educação Pré-Escolar - Omep 
• Cláudia Siqueira - Diretora - Instituto Sidarta (Cotia/SP) 

� Dia 21 de novembro 
Finalidade:
Educação Básica: Responsabilidade do Governo Federal? 
Participantes:
• João Batista Oliveira - Presidente - Instituto Alfa e Beto 
• Guiomar Namo de Mello - Educadora 

Dezembro de 2012104    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



     

• Fernando Abrúcio - Cientista Político 

� Dia 22 de novembro 
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2008, de autoria da Senadora Ana Amélia, que “Dispõe 
sobre o patrimônio cultural subaquático brasileiro e revoga os arts. 20 e 21 da Lei nº 7.542, de 26 de 
setembro de 1986, com a redação dada pela Lei nº 10.166, de 27 de dezembro de 2000”. 
Participantes:
• Fernando Fernandes da Silva - Professor de Direito Internacional - Universidade Católica de Santos 
UNISANTOS/SP
• Patrícia Reis da Silva - Coordenadora Interina da Área de Cultura - UNESCO/Brasil 
• Estevão Campelo - Engenheiro de Pesca/PE 
• Henrique Mourão - Coordenador de Patrimônio Cultural - Escola Superior de Advocacia Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB/MG 
• Flávio Haruo Mathuiy - Capitão de Mar e Guerra - Representante da Marinha do Brasil 

� Dia 28 de novembro 
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 328, de 2010, de autoria do Ex-Senador Alfredo Cotait Viana, 
que “Dispõe sobre o mandato de dirigentes de clubes, federações e confederações e outras entidades 
esportivas que recebam subvenções, verbas e quaisquer outros recursos do orçamento federal e de 
empresas sob controle estatal federal, inclusive os de publicidade e propaganda” e o Projeto de Lei do 
Senado nº 253, de 2012, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima, que “Altera a Lei n.º 9.615, de 24 
de março de 1998, que institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências, para fixar 
regras de reeleição e de duração dos mandatos dos dirigentes de entidades desportivas”. 
Participantes:
• Andrew Parsons - Presidente - Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB 
• Ana Moser - Presidente - Organização não Govermamental Atletas pela Cidadania 
• José Cruz - Jornalista e Especialista em Políticas de Esporte 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E  
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA) 

� Dia 12 de novembro 
Finalidade:
Avaliar e discutir o Projeto de Lei do Senado nº 649, de 2011, que "Estabelece o regime jurídico das 
parcerias entre a Administração Pública e as entidade privadas sem fins lucrativos para consecução de 
finalidades de interesse público." 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 79/2012, Senador Rodrigo Rollemberg 
Participantes:
• Vera Maria Masagão Ribeiro - Diretora de Ação Educativa - Associação Brasileira de Organizações 
não Governamentais - ABONG 
• Antonio Alves de Carvalho Neto - Secretário Adjunto de Planejamento - Tribunal de Contas da União 
- TCU 
• Diogo de Sant´Ana - Assessor Especial - Secretaria Geral da Presidência da República 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 

� Dia 01 de novembro 
Finalidade:
Debater o suposto suicídio coletivo dos índios da etnia Guarani-Kaiowá do Mato Grosso do Sul. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 124/2012, Senador Paulo Paim 
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Participantes:
• Marco Antonio Delfino - Procurador da República no Município de Dourados 
(representante de: Déborah Duprat) 
• Marta Maria do Amaral Azevedo - Presidente - Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
• Cléber César Buzatto - Secretário Executivo do Conselho Indigenista Missionário 
(representante de: Dom Erwin Krautler) 
• Eliseu Lopes Kaiowá - Liderança - Atyguasú 
• Tonico Benites - Antropólogo - Etnia Kaiowá 

� Dia 05 de novembro 
Finalidade:
Debater a questão dos quilombolas 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 104/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Luiza Helena Bairros - Ministra de Estado - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - 
SEPPIR
• Leandro Mitidieri - Procurador da República - 6ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR 
(representante de: Déborah Duprat) 
• Alexandro Reis - Diretor - Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro 
(representante de: Eloi Ferreira de Araujo) 
• Lilian Cristina Bernardo Gomes - Professora Universitária nas áreas de Ciência Política, História e 
Sociologia -Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
• César Augusto Baldi - Mestre em Direito - Universidade Luterana do Brasil - ULBRA 
• Iris Cary - Diretora - Filme: Por um Fio 
• José Antonio Ventura - Coordenador - Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas 
• Denildo Rodrigues Moraes - Coordenador Nacional - Coordenação Nacional das Comunidades 
Quilombolas - CONAQ 
• Silvany Euclênio Silva - Secretária - Políticas para Comunidades Tradicionais da SEPPIR 

� Dia 06 de novembro 
Finalidade:
Debater atitudes suspeitas de juízes em processos relâmpagos de adoção de crianças, conforme 
matéria veiculada no programa “Fantástico”, da Rede Globo, em 14/10/2012. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 115/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Edilson Teodoro - Advogado 
• Carlos José e Silva Fortes - Promotor de Justiça - Curadoria da Infância e da Juventude em 
Divinópolis 
• Sandra Amaral - Presidente do Grupo de Apoio a Adoção de Volta para Casa 
• Fabiana Gadelha - Membro do Grupo de Apoio a Adoção ACONCHEGO de Brasilia 
• Janete Aparecida Silva Oliveira - Membro - Grupo de Apoio a Adoção de Volta para Casa 
• Maria José Coelho Rios - Avó Adotiva 
• Juliene Fátima Alves - Mãe Adotante 

� Dia 08 de novembro 
Finalidade:
"Debater a situação do Fundo de Previdência Complementar dos Portuários-PORTUS”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 120/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Eduardo Lirio Guterra - Presidente - Federação Nacional dos Portuários 
• Vilson Balthar Arsênio - Presidente - União Nacional das Associações dos Participantes do Portus - 
UNAPPORTUS
• Dagomar Alécio Anhê - Coordenador-Geral de Regimes Especiais - Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC 
(representante de: José Maria Rabelo) 
• Renato Barco - Presidente - Companhia Docas do Estado de São Paulo 
• Mário Lima Júnior - Secretário-Executivo - Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP 
• Hugo Amboss Merçon - Diretor de Infraestrutura e Operações - CODESA - Porto de Vitória 

� Dia 19 de novembro 
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Finalidade:
"Debater o fim do Fator Previdenciário, o aumento real aos aposentados e pensionistas, a desoneração 
da folha de pagamento e a decadência do direito à revisão de benefício previdenciário". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 129/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Agostinho Schiochetti - Representante - Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas 
de Santa Catarina 
(representante de: Iburici Fernandes) 
• Robson de Souza Bittencourt - Presidente - Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado 
de Minas Gerais 
• Alcides dos Santos Ribeiro - Presidente - Federação das Associações dos Aposentados e 
Pensionistas do Estado do Mato Grosso do Sul 
• Aline Ribeiro - Advogado - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - 
COBAP
(representante de: Pedro Luciano de Oliveira Dornelles) 
• Moacyr Roberto Tesch Auversvald - Diretor Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidade 
• Warley Martins Gonçalles - Presidente - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - 
COBAP
• Lourenço Ferreira do Prado - Presidente - Fórum Sindical dos Trabalhadores 
• João Rodrigues Filho - Vice-Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde 
(representante de: José Lião de Almeida) 
• Artur Bueno de Camargo - Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação e Afins 
• Cid Roberto Bertozzo Pimentel - Diretor - Departamento de Políticas de Saúde e Segurança 
Ocupacional do Ministério da Previdência Social 
• Nelson de Miranda Osório - Vice-Presidente - Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
- DIAP 
• Sebastião Soares da Silva - Secretário-Geral - Confederação dos Servidores Públicos do Brasil 
• Luiz Carlos Prates - Diretor - CSP-Conlutas 
• João Pimenta - Presidente - Federação das Associações e Departamentos Sindicais de Aposentados, 
Pensionistas e Inativos de Brasília, Do Distrito Federal e Da Região do Entorno - FAP-DF 

� Dia 20 de novembro 
Finalidade:
Debater a violência contra a juventude negra no Brasil. 
Participantes:
• Deise Benedito - Diretora - Departamento de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República 
(representante de: Maria do Rosário Nunes) 
• Severine Macedo - Secretária Nacional da Juventude - Secretaria Nacional da Juventude da 
Presidência da República 
(representante de: Gilberto Carvalho) 
• Rurany Ester Silva - Assessora Técnica - Departamento de Vigilância e Doenças e Agravos não 
Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde 
(representante de: Alexandre Rocha Santos Padilha) 
• Marivaldo de Castro - Secretário - Assuntos Legislativos - Ministério da Justiça 
(representante de: José Eduardo Cardozo) 
• Mário Theodoro - Secretário-Executivo - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - 
SEPPIR
(representante de: Luiza Helena Bairros) 
• Ruy dos Santos Siqueira - Professor Universitário e Filsófo 
• Sionei Ricardo Leão - Coordenador - Comissão dos Jornalistas pela Integração Racial - COJIRA 
• Daniela Luciana Silva - Jornalista 
(representante de: Juliana César Nunes) 
• Andreia Alessandra Barbosa Silva - Agente de Atendimento do Alô Senado 
• Fernando Benicio dos Santos - Coordenador - Educação para Afrodescendentes e Carentes - 
EDUCAFRO
• Antônio Testa - Pesquisador - Universidade de Brasília - UNB 
• Fernanda de Carvalho Papa - Coordenadora Geral de Políticas Setoriais - Secretaria Nacional de 
Juventude – Secretaria-Geral da Presidência da República 
• Tassia Pinho - Assessora de Gabinete - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
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• Maria de Lourdes Teodoro - Membro Associada - Sociedade de Psicanálise de Brasília Psicanalista 
• Thiago Cortez Costa - Diretor Adjunto - Secretaria de Pesquisa e Opinião 

� Dia 22 de novembro 
Finalidade:
Debater a defesa da CLT e os direito trabalhistas. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 134/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• João Pedro Ferraz dos Passos - Ex-Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho 
• Ubiraci Dantas de Oliveira - Presidente - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 
• Marcelo Gonçalves Campos - Auditor Fiscal do Trabalho - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho - SINAIT 
(representante de: Rosângela Silva Rassy) 
• Vivaldo Vieira Barbosa - Advogado Trabalhista - Professor de Direito 
• Joilson Antônio Cardoso - Secretário - Políticas e Relações Institucionais da CTB 

� Dia 26 de novembro 
Finalidade:
Debater o papel das tevês comunitárias na promoção dos direitos humanos na onda digital aberta. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 122/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Octavio Penna Pieranti - Diretor - Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de 
Comunicação Eletrônica 
(representante de: Paulo Bernardo) 
• Ricardo Lima - Assessor de Relações Institucionais - Empresa Brasileira de Comunicação - EBC 
(representante de: Nelson Breve) 
• Edivaldo Farias - Presidente - Associação Brasileira de Canais Comunitários - ABCCOM 
• José Roberto Schiavinato - Vice-Presidente - Associação dos Canais Comunitários de São Paulo - 
ACESP
• José Sóter - Coordenador - Associação Brasileira de Rádios Comunitárias - ABRAÇO 
Nacional 
• Paulo Miranda - Vice-Presidente - Associação Brasileira de Canais Comunitários - 
ABCCOM 
• Gilberto Rios - Coordenador Executivo da ABEPEC 
(representante de: Paulo Roberto Ribeiro) 
• Antônio Vital - Presidente - Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas - 
ASTRAL
• Alice Campos - Vice-Presidenta - Frente Nacional pela Valorização das TVs do Campo Público - 
FRENAVATEC 
• Felício Costa – Jornalista - Presidente - TV comunitária de Uberaba 
• Antônio Leitão - Coordenador - Educação Inclusiva do DF 
• Moisés Correia - Coordenador - TV comunitária do RJ 

� Dia 27 de novembro 
Finalidade:
"Debater a precarização dos direitos dos trabalhadores, a terceirização e o Simples Trabalhista" 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 119/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Daniela Varandas - Vice-Presidenta - Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT 
(representante de: Carlos Eduardo de Azevedo Lima) 
• Paulo Luiz Schmidt - Vice-Presidente - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
– ANAMATRA - Juiz 
(representante de: Renato Henry Sant'anna) 
• José Augusto da Silva Filho - Diretor - Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho 
- FENATEST 
• José Américo Leite Filho - Diretor - Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL 
• Vera Lêda Ferreira de Morais - Presidente - Nova Central do Distrito Federal 
• Luís Carlos Prates - Membro - Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas 
(representante de: Antágoras Lopes) 
• Maximiliano Garcez - Membro - Associação Latinoamericana de Advogados Laboristas 
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• Marcelo Campos - Representante - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT - 
Auditor Fiscal - Trabalho 
• Joilson Antônio Cardoso - Secretário - Políticas e Relações Institucionais da CTB 
• Rosângela Silva Rassy - Presidente - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT 
• Hélio Gherardi - Diretor Técnico do DIAP 

� Dia 27 de novembro 
Finalidade:
Debater a questão das terras indígenas do extremo sul da Bahia. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 137/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Adelar Cupsinki - Representante - Conselho Indigenista Missionário - CIMI 
• Maria das Dores - Presidente do Conselho de Caciques 
• Cacique ARUÃ - Presidente da Federação Indígena Pataxó e Tupinambá 
• Sebastião Freire - Presidente do Conselho de Saúde Local 

� Dia 28 de novembro 
Finalidade:
Debater a grave situação dos idosos, aposentados e pensionistas no Brasil. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 139/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Marçal Filho - Deputado Federal 
• Artur Bueno de Camargo - Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação e Afins 
• José Maria de Almeida - Membro - Coordenação Nacional da CSP-Conlutas 
(representante de: Luiz Carlos Prates) 
• Moacyr Roberto Tesch Auversvald - Diretor Presidente - Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidade 
• Warley Martins Gonçalles - Presidente - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas - 
COBAP

� Dia 29 de novembro 
Finalidade:
Debater o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 133/2012, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Martinha Clarete Dutra dos Santos - Diretora de Políticas de Educação Especial - Ministério da 
Educação 
(representante de: Aloizio Mercadante) 
• Acioli Antonio de Olivo - Chefe da Assessoria Parlamentar - Ministério da Ciência e Tecnologia - 
MCT
(representante de: Marco Antonio Raupp) 
• Antônio José Nascimento Ferreira - Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(representante de: Maria do Rosário Nunes) 
• Rosinha da Adefal - Presidente - Frente Parlamentar do CN em Defesa dos Direitos das PcD 
• Júlia Nadler - Estudante 
• Adinilson Marins dos Santos - Conselheiro - Federação Nacional das APAES 
(representante de: Moises Bauer) 
• Carlos Penna Brescianini - Mestre - Políticas Públicas e Formas Alternativas de Energia 
• Berenice Piana de Piana - Presidente do Grupo de Pais Mundo Azul 
• Fernando Cotta - Diretor Presidente - Movimento Orgulho Autista Brasil 
• Willian Ferreira Cunha - Delegado - Organização Nacional de Cegos do Brasil no DF 
• Mariana Siqueira - Diretora de Educação - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
do DF 

� Dia 29 de novembro 
Finalidade:
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Para fazer uma exposição sobre o trabalho realizado entre os índios Suruwahás no Brasil no ano de 
2011, com a exibição do documentário "Amazon's Ancient Trible - First Contact (Antiga Tribo da 
Amazônia - Primeiro Contato). 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 143/2012, Senador Magno Malta 
Participantes:
• Paul Rafalle - Jornalista 
• Bruno Dantas - Conselheiro Nacional de Justiça representante do Senado Federal no Conselho 
Nacional de Justiça 
• Fabiano Augusto Martins Silveira - Conselheiro Nacional do Ministério Público 
• Alexandre José Guimarães - Procurador de Justiça do Estado do Espírito Santo 

COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA (CI) 

� Dia 07 de novembro 
Finalidade:
Discutir a falta de combustíveis que vem atingindo o Estado do Amapá nas últimas semanas. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 43/2012, Senador João Capiberibe 
Participantes:
• Dirceu Cardoso Amorelli Junior - Superintendente de Abastecimento - Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 
• Jorge Celestino Ramos - Gerente Executivo da Área de Operações - Petrobras Distribuidora - BR 
• Guido Rogério Macedo Silveira Filho - Gerente Geral do Jurídico - Ipiranga Produtos de Petróleo - 
IPIRANGA
• Alísio Vaz - Presidente - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 
Lubrificantes - SINDICOM 

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA) 

� Dia 08 de novembro 
Finalidade:
Discutir a "lntegração da Pesquisa e Extensão Rural”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 29/2012, Senador Waldemir Moka 
Participantes:
• Maurício Antônio Lopes - Presidente - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 
• Valter Bianchini - Secretario de Agricultura Familiar do - Ministério do Desenvolvimento Agrário - 
MDA
(representante de: Pepe Vargas) 
• Helinton José Rocha - Diretor - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CEPLAC/MAPA 
• Julio Zoe - Presidente - Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - ASBRAER 
• Mendes Ribeiro Filho - Ministro de Estado - Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

� Dia 22 de novembro 
Finalidade:
Debater o Setor Sucroalcooleiro no Brasil. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 23/2012, Senador Benedito de Lira 
- RRA 34/2012, Senador Sérgio Souza 
Participantes:
• Antônio de Pádua Rodrigues - Diretor Presidente Interino - União da Indústria de Cana-de-açúcar - 
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UNICA 
• Luiz Custódio Cotta Martins - Coordenador - Fórum Nacional Sucroenergético - FNS 
• Pedro Robério de Melo Nogueira - Presidente - Sindicato da Indústria do Açucar e do Álcool do 
Estado de Alagoas - SINDAÇUCAR - AL 
• Maria Christina C. G. Pacheco - Vice-Presidente - Organização de Plantadores de Cana da Região 
Centro-Sul do Brasil - ORPLANA-SP 
(representante de: Sr. Ismael Perina Júnior) 
• Ricardo de Gusmão Dornelles - Diretor - Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério 
de Minas e Energia - DCR/MME 
(representante de: Sr. Marco Antônio Martins Almeida) 
• José Gerardo Fontelles - Secretário - Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento - SPA/MAPA 
(representante de: Sr. José Carlos Vaz) 

� Dia 28 de novembro 
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2010, que “Dispõe sobre a Política Nacional para os 
Biocombustíveis”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 36/2012, Senador Sérgio Souza 
Participantes:
• Cristiane Zulivia de Andrade Monteiro - Superintendente Adunta - Biocombustíveis e Qualidade de 
Produtos da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - SBQP/ANP 
(representante de: Srª Magda Maria de Regina Chambriard) 
• Francesco Gianetti -Assessor Jurídico - União da Indústria de Cana-de-Açucar - UNICA 
(representante de: Sr. Antônio de Pádua Rodrigues) 
• Juan Diego Ferres -Presidente - Conselho Superior da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene 
- UBRABIO 
• Miguel Nery - Gerente de Projetos - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI 
(representante de: Sr. Mauro Borges Lemos) 
• Júlio César Minelli -Diretor Superintendente - Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil – 
APROBIO

� Dia 29 de novembro 
Finalidade:
Debater a situação das rodovias brasileiras utilizadas para escoamento da produção agrícola. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 28/2012, Senadora Ana Amélia e outros 
Participante: 
• Marcelo Perrupato e Silva - Secretário - Política Nacional de Transportes do Ministério dos 
Transportes 
(representante de: Sr. Paulo Sérgio Passos) 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT) 

� Dia 07 de novembro 
Finalidade:
Debater a participação do Senado Federal, bem como o atual estado do processo conduzido pela UIT 
e a forma de trabalho a ser seguida internamente, no processo de formulação da posição brasileira na 
Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais WCIT. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 31/2012, Senador Walter Pinheiro e outros 
Participantes:
• Luiz Cesar Gasser - Chefe da Divisão de Negociações e Serviços - Ministério das Relações 
Exteriores - MRE 
• Jeferson Fued Nacif - Chefe da Assessoria Internacional (AIN) - Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL 
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• Carlos Duprat - Diretor Executivo - Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço 
Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL 
• Nelson Wortsman - Diretor de Infraestrutura e Convergência Digital - Associação Brasileira de 
Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. - BRASSCOM 

� Dia 28 de novembro 
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 440, de 2011, que “autoriza o Poder Executivo a criar empresa 
pública para gestão do licenciamento de pesquisa nos biomas brasileiros, estabelece o monopólio das 
patentes originadas dessas pesquisas, e dá outras providências”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 24/2012, Senador Valdir Raupp 
Participantes:
• Adriana Diaféria - Diretora Executiva - Grupo Farmabrasil 
• José Alberto Machado - Coordenador de Sociedade, Ambiente e Saúde - Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia - INPA 
• Júlio César Castelo Branco Reis Moreira - Diretor de Patentes - Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial - INPI 
• Mercedes Maria da Cunha Bustamante - Diretora do Departamento de Políticas e Programas 
Temáticos - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI 
• Roberto Cavalcanti - Secretário de Biodiversidade e Florestas (SBF) - Ministério do Meio Ambiente - 
MMA
• Diana Jungmanm - Especialista de Desenvolvimento Industrial - Confederação Nacional da Indústria 
- CNI 

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC) 

� Dia 07 de novembro 
Finalidade:
Discussão de Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima, em conformidade com 
o Plano de Trabalho desta Comissão aprovado em 2012. 
Participantes:
• Paulo César Magalhães Domingues - Diretor do Departamento de Planejamento Energético - 
Ministério de Minas e Energia - MME 
• Luis Fernando Badanhan - Coordenador Geral de Sustentabilidade Ambiental do Setor Energético - 
Ministério de Minas e Energia - MME 
• Kátia Matsumoto Tancon - Chefe da Assessoria Sócioambiental do Ministro dos Transportes  
• Guilherme Franco Netto - Diretor do Departamento de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador 
- DSAST - Ministério da Saúde - MS 
• Sérgio Leitão - Diretor de Campanhas do Greenpeace - Organização Não Governamental - ONG 
• Aguiar Gonzaga Vieira da Costa - Analista de Infraestrutura da Secretaria Nacional de Transportes 
e da Mobilidade Urbana - SEMOB - Ministério das Cidades 

� Dia 13 de novembro 
Finalidade:
Discussão de Planos Setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima, em conformidade com o 
Plano de Trabalho desta Comissão aprovado em 2012: 
1. Plano Setorial de Redução de Emissões da Siderurgia; 
2. Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de 
uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação; e 
3. Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono - Plano MBC. 
Participantes:
• Beatriz Martins Carneiro - Coordenadora-Geral de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de 
Desenvolvimento da Produção Coordenadora-Geral - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior 
• Demétrio de Toledo Filho - Coordenador Substituto de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria 
de Desenvolvimento da Produção do MDCI 
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� Dia 21 de novembro 
Finalidade:
Audiência pública destinada a acompanhar as ações relativas à mudança do clima no bioma 
Amazônia. 
Participantes:
• Paulo Moutinho - Diretor Executivo - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM 
• Juliana Simões - Diretora - Ministério do Meio Ambiente - MMA 

- SUBCOMISSÕES  - 

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL - CISTAC (CI) 

� Dia 27 de novembro 
Finalidade:
Debater as ameaças de paralisação no setor aéreo neste final de ano, motivadas por inúmeros 
descontentamentos entre as categorias do setor, que nos anos anteriores (2010 e 2011), provocaram 
sérios transtornos aos passageiros e à segurança do sistema de aviação civil, em atendimento ao 
Requerimento nº 3, de 2012 - CISTAC. 
Participantes:
• Antonio M. Espósito Neto - Coordenador Geral de Acompanhamento de Mercado do Departamento 
de Regulação e Concorrência - Secretaria de Políticas Regulatórias da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República - SAC 
(representante de: Representante da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - 
SAC/PR)
• Ricardo José Macedo de Britto Pereira - Procurador Regional do Trabalho - Ministério Público do 
Trabalho – MPT  
(representante de: Luís Antônio Camargo de Melo) 
• Paulo Licati - Presidente da Comissão de Fadiga - Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil - 
ABRAPAC
(representante de: Rogério Aguirres) 
• Graziella Baggio - Secretária de Assuntos Previdênciários - Sindicato Nacional dos Aeronautas - 
SNA
• Odilon Junqueira - Consultor de Recursos Humanos - Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 
– SNEA 

- CONJUNTAS  - 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS),  
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA), 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR) E  
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT) 

� Dia 08 de novembro 
Finalidade:
Debater e instruir o Projeto de Lei do Senado nº 293/2012 que dispõe sobre 
“Normas Gerais referentes a aspectos das Políticas Urbana, Ambiental e de Saúde associadas à 
instalação de Infraestrutura de Telecomunicações no País”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 33/2012, Senador Eduardo Braga 
- RAS 60/2012, Senador Eduardo Braga e outros 
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- RDR 23/2012, Senador Eduardo Braga 
- RMA 90/2012, Senador Eduardo Braga e outros 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLS 293/2012, Senador Vital do Rêgo 
Participantes:
• Artur Coimbra - Diretor do Departamento de Banda Larga - Ministério das Comunicações - MiniCom 
• Antonio Carlos Valente da Silva - Presidente - TELEBRASIL - TELEBRASIL 
• Érica Diogo Castilho - Coordenadora Geral de Bens Imóveis - Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN 
• José Mauro de Lima - Consultor Jurídico - Ministério do Meio Ambiente - MMA 
• Bruno de Carvalho Ramos - Superintendente de Serviços Privados - Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL 
• Letícia Miguel Teixeira - Gerente de Projetos Substituta da Diretoria de Políticas de Acessibilidade e 
Planejamento Urbano - Ministério das Cidades 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E  
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (CI) 

� Dia 20 de novembro 
Finalidade:
Debater as condições atuais do Sistema Elétrico Brasileiro, tendo em vista os recorrentes problemas de 
falhas no fornecimento de energia, com a ocorrência de apagões em diversas regiões brasileiras. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 42/2012, Senador Aécio Neves 
- RQI 47/2012, Senador Eduardo Braga e outros 
- RQE 39/2012, Senador Eduardo Braga e outros 
Participante: 
• Márcio Pereira Zimmermann - Secretário-Executivo - Ministério de Minas e Energia – MME 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE),   
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA), 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO (CMO)  
E COMISSÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

� Dia 22 de novembro 
Finalidade:
Exposição do Presidente do Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no art. 9°, § 5°, da Lei 
Complementar n° 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 
Observações: a reunião foi realizada em conjunto, também, com as Comissões de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados. 
Participante: 
• Alexandre Tombini - Presidente - Banco Central do Brasil 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (CE) 

� Dia 29 de novembro 
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 103 de 2012, que "aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá 
outras providências". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 42/2012, Senador José Pimentel e outros 
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- RCE 52/2012, Senadora Ana Amélia e outros 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLC 103/2012, Presidente da República 
Participante: 
• Aloizio Mercadante - Ministro de Estado - Ministério da Educação – MEC 

� Dia 29 de novembro 
Finalidade:
Instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 103 de 2012, que "aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá 
outras providências". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 41/2012, Senador José Pimentel e outros 
- RQE 43/2012, Senador Inácio Arruda e outros 
- RCE 51/2012, Senadora Ana Amélia e outros 
- RCE 54/2012, Senadora Ana Amélia 
- RQE 48/2012, Senador Randolfe Rodrigues 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLC 103/2012, Presidente da República 
Participantes:
• Célia Maria Vilela Tavares - Presidente - Região Sudeste - União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação - Undime 
(representante de: Cleuza Rodrigues Repulho) 
• Arnaldo Augusto Ciquielo - Reitor - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 
IFSP
(representante de: Denio Rebello Arantes) 
• Daniel Iliescu - Presidente - União Nacional dos Estudantes - UNE 
• Daniel Cara - Coordenador Geral - Campanha Nacional pelo Direito à Educação 
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MATÉRIAS APRECIADAS
(***) NT = Matéria apreciada em decisão Não Terminativa  
          T = Matéria apreciada em decisão Terminativa  

MATÉRIA RESULTADO (***) COMISSÃO DIA

               PROPOSTA DE EMENDA  À CONSTITUIÇÃO – PEC 

PEC 115/2011 - Altera o inciso VI do art. 50 da 
Constituição Federal, para vedar a instituição de 
impostos sobre os medicamentos de uso humano. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº1-CCJ
(Substitutivo). (NT) 

CCJ 28/11 

               PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS 

PLS 150/2005 – Complementar - Altera o § 2º do artigo 
9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
determinando que os recursos destinados, no Orçamento 
da União, para as regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste não sejam objeto de limitação de empenho e 
movimentação financeira. 

Tramita em conjunto 

PLS 90/2007 – Complementar - Altera o § 2º do artigo 
9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
determinando que os recursos destinados, no Orçamento 
da União, para a segurança pública não sejam objeto de 
limitação de empenho e movimentação financeira. 

Tramita em conjunto 

PLS 21/2011 – Complementar - Altera a redação do § 2º 
do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, com o objetivo de determinar que as despesas 
com meio ambiente não sejam objeto de limitação de 
empenho e movimentação financeira. 

Aprovado o parecer, 
favorável ao  PLS nº 
150/2005 - 
Complementar, nos 
termos do 
substitutivo, e pela 
prejudicialidade dos 
demais. (NT) 

CMA 06/11 

PLS 73/2007 - Regulamenta as atividades de pesquisa, 
produção, importação, liberação no ambiente e 
comercialização de clones de mamíferos, exceto 
humanos, peixes, anfíbios, répteis e aves. 

Aprovado o Projeto 
nos termos da 
emenda nº 2-
CRA/CCJ/CMA 
(Substitutivo). (T) 

CMA 27/11 

PLS 242/2007 – Complementar - Modifica a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
permitir a adesão de escolas de nível médio, pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços de corretagem de 
seguros e representação comercial ao Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte - Simples Nacional. 

Tramita em conjunto 

PLS 481/2007 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
modificar o regime de tributação incidente sobre as 
creches e pré-escolas no Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional. 

Aprovado o parecer 
favorável ao PLS nº 
242, de 2007 - 
Complementar, na 
forma do substitutivo 
oferecido, e pela 
rejeição dos demais 
projetos. (NT) 

CE 06/11 
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Tramita em conjunto 

PLS 701/2007 – Complementar - Altera o § 1º do art. 17 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, para incluir a atividade de corretagem de seguros 
no Simples Nacional. 

Tramita em conjunto 

PLS 467/2008 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
acrescentar outras atividades de prestação de serviços 
às já passíveis de opção pelo Simples Nacional. 

Tramita em conjunto 

PLS 90/2010 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
incluir os escritórios de engenharia e arquitetura entre os 
beneficiários do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional. 

Tramita em conjunto 

PLS 105/2011 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Tramita em conjunto 

PLS 344/2011 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
possibilitar a opção pelo Simples Nacional das 
microempresas e empresas de pequeno porte que se 
dediquem ao agenciamento de notícias e assessoria de 
comunicação e para definir os serviços de comunicação 
passíveis de opção pelo Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

Tramita em conjunto 

PLS 136/2012 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para 
permitir a inclusão de microempresas e empresas de 
pequeno porte produtoras de cerveja e de vinho no 
Simples Nacional. 

PLS 438/2007 - Altera o art. 41 da Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992, para submeter as agências reguladoras a 
auditoria operacional realizada pelo Tribunal de Contas 
da União em periodicidade anual. 

Aprovado o Projeto 
com a emenda nº 2-
CMA. (T) 

CMA 27/11 

PLS 523/2007 - Dispõe sobre a Política Nacional de 
Sementes de Mudas. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CRA 01/11 

PLS 632/2007 - Estende os benefícios fiscais da Lei nº 
11.529, de 22 de outubro de 2007, aos setores 
exportadores que especifica. 

Aprovada a 
Declaração de 
Prejudicialidade do 
Projeto. (T) 

CAE 13/11 

PLS 142/2008 - Altera a legislação do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), para estimular os Arranjos 
produtivos Locais. 

O Substitutivo 
(Emenda nº 2-CDR-
CAS) é 
definitivamente 
adotado. (T)  

CAS 07/11 

Terça-feira 4    117Dezembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



     

(Turno Suplementar) 

PLS 150/2008 - Altera a Lei nº 9.492, de 10 de setembro 
de 1997, e a Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, 
para permitir o protesto da Certidão da Dívida Ativa 
(CDA). 

Aprovado o parecer, 
pela rejeição. (NT) 

CAE 13/11 

PLS 206/2008 - Cria o Fundo do Entorno do Distrito 
Federal (FEDF), e dá outras providências. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CAE 20/11 

PLS 239/2008 - Altera a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, que regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da 
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, 
e dá outras providências, para o fim de regulamentar o 
risco de crédito decorrente das operações financeiras 
com recursos dos Fundos Constitucionais. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CAE 27/11 

PLS 474/2008 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a informatização dos serviços 
de saúde. 

Aprovados o Projeto 
e as Emendas nºs 1-
CAS, 2-CAS e 3-
CAS. (T)

CAS 21/11 

PLS 122/2009 – Complementar - Dispõe sobre a criação 
da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-
Araripe (RICA). 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 07/11 

PLS 183/2009 - Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano e dá outras providências, para regulamentar a 
implantação de equipamentos urbanos. 

Aprovado o parecer, 
favorável, com a 
emenda nº 2-CMA. 
(NT) 

CMA 06/11 

PLS 394/2009 - Dispõe sobre a utilização de espaços 
publicitários, denominações, bandeiras, lemas, hinos, 
marcas, logotipos e símbolos relativos à Copa do Mundo 
da Federação Internacional de Futebol (FIFA) 2014 e à 
Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013, assim 
como a organizadores, mantenedores dos direitos da 
FIFA, seleções e atletas participantes. 

Aprovado o parecer 
pela prejudicialidade. 
(NT) 

CE 27/11 

PLS 581/2009 - Dispõe sobre a prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus inservíveis e sua 
destinação final ambientalmente adequada, por 
fabricantes, reformadores e importadores. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CMA 27/11 

PLS 78/2010 - Altera os arts. 2º e 17 da Lei nº 11.692 de 
10 de junho de 2008, para incluir o menor aprendiz entre 
os beneficiários do Projovem e dá outras providências. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CAS 21/11 

PLS 264/2010 - Dispõe sobre a Equoterapia. O Substitutivo 
(Emenda nº 2-CAS) 
é definitivamente 
adotado. (T) 

(Turno Suplementar) 

CAS 07/11

PLS 162/2010 – Complementar -  Acrescenta artigo ao 
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de 
Introdução ao Código Civil. 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto 
nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ 

CCJ 14/11 
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(Substitutivo). (NT) 

PLS 287/2010 - Dispõe sobre a concessão da 
aposentadoria por invalidez aos segurados acometidos 
pelas doenças ou afecções que especifica. 

Aprovados o Projeto 
e a Emenda nº 1-
CAS. (T) 

CRA 07/11 

PLS 118/2011 - Acrescenta o art. 431-A à Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e altera o caput do art. 93 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o 
preenchimento de quotas para pessoas com deficiência. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do 
Substitutivo que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 149/2011 - Altera o art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de 
novembro de 1964, para considerar como operacionais 
as despesas de capacitação de empregados, para fins de 
apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CAE 27/11 

PLS 165/2011 - Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde, para dispor sobre o 
descredenciamento de prestador ou de profissional de 
saúde. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CAS 28/11 

PLS 212/2011 - Institui o sistema nacional de redução de 
emissões por desmatamento e degradação, 
conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e 
aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+), e 
dá outras providências. 

Aprovado o Parecer 
favorável ao Projeto. 
(NT) 

CCJ 07/11 

PLS 230/2011 - Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para permitir que seja deduzido da 
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física o 
valor da contribuição previdenciária oficial paga em nome 
de dependente sem rendimentos próprios. 

Aprovado o Projeto e 
as Emendas nºs 1 e 
2-CAS-CAE. (T) 

CAE 13/11 

PLS 278/2011 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), e a Lei nº 
11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência 
Nacional de Aviação Civil - ANAC, e dá outras 
providências, para proteger direitos dos usuários de 
serviços de transporte aéreo. 

Tramita em conjunto com  

PLS 609/2011 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para instituir 
crédito, em favor do passageiro, da franquia de bagagem 
não utilizada. 

Aprovado o parecer 
favorável ao PLS nº 
278/2011 e  
contrário ao PLS  nº 
609/2011. (NT) 

CAE 27/11 

PLS 280/2011 - Acrescenta § 3º ao art. 52 da Lei de 
Execução Penal, para proibir visitas íntimas aos presos 
provisórios e condenados submetidos ao regime 
disciplinar diferenciado por envolvimento com o crime 
organizado. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 368/2011 - Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 
2002, para prever a competência da Polícia Federal para 
apurar o crime de falsificação, corrupção e adulteração 
de medicamentos, assim como sua venda por meio da 
internet, quando tiver repercussão interestadual. 

Aprovado o Projeto e 
a Emenda nº 1-CCJ. 
(T)

CCJ 14/11 

PLS 408/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

O Substitutivo 
(Emenda nº 2-CAS)  

CAS 07/11 
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Adolescente e dá outras providências, para garantir 
tratamento especial ao adolescente viciado em drogas. 

é definitivamente 
adotado. (T)  

(Turno Suplementar) 

PLS 438/2011 - Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989 e a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para 
criminalizar a venda ilegal de agrotóxicos e condutas 
correlatas. 

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs1 e 2-
CAS-CRA e nº 3-
CRA. (NT) 

CRA 01/11 

PLS 444/2011 - Altera a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e dá outras providências, para 
determinar a medição individualizada do consumo hídrico 
nas edificações condominiais. 

Aprovado o Projeto, 
na forma da emenda 
nº 1-CMA 
(Substitutivo). (T)

CMA  27/11 

PLS 515/2011 - Modifica o inciso II do § 2º do art. 458 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e altera a 
alínea t do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre a Organização da Seguridade 
Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras 
providências, para desonerar o empregador das 
despesas com a educação dos seus empregados. 

Tramita em conjunto com  

PLS 530/2011 - Altera o art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e acrescenta a alínea z ao 
§ 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, 
institui o Plano de Custeio, e dá outras providências, para 
considerar como de caráter indenizatório as despesas 
com a educação mantidas pelo empregador e desonerá-
las de contribuição social. 

Aprovado o parecer 
favorável ao PLS 
515, de 2011, na 
forma do Substitutivo 
e pela 
prejudicialidade do  
PLS 530, de 2011.
(NT) 

CE 13/11 

PLS 566/2011 - Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para permitir a dedução das doações a 
instituições públicas de ensino superior, da base de 
cálculo do imposto de renda da pessoa física. 

Aprovado o Projeto, 
a Emenda nº 1-CE, 
com a Subemenda 
nº 1-CAE, e  a 
Emenda nº 2-CE-
CAE. (T) 

CAE 13/11 

PLS 590/2011 - Altera o art. 1.211-B do Código de 
Processo Civil e o art. 71 do Estatuto do Idoso, para fixar 
prazos para o julgamento dos processos judiciais em que 
figure maior de sessenta anos de idade ou portador de 
doença grave e para garantir a observância à prioridade 
de tramitação desses feitos. 

Aprovado o parecer 
favorável com duas 
emendas de 
redação. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 591/2011 – Complementar - Altera a redação do § 
2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências para vedar o contigenciamento de 
recursos orçamentários para sanidade animal e vegetal. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRA 21/11 

PLS 615/2011 - Altera a Lei nº 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, para dispor sobre o valor da anuidade devida 
aos Conselhos Regionais de Medicina. 

Aprovada a 
Declaração de 
Prejudicialidade do 
Projeto. (T) 

CAS 21/11 
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PLS 626/2011 - Dispõe sobre o cultivo sustentável da 
cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas 
Cerrado e Campos Gerais situados na Amazônia Legal e 
dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRA   01/11 

PLS 658/2011 - Reconhece os direitos à identidade de 
gênero e à troca de nome e sexo nos documentos de 
identidade de transexuais. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do 
Substitutivo que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 687/2011 - Cria o Fundo de Incentivo à Geração de 
Emprego no Setor de Ecoturismo - FUNGECO. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDR 21/11 

PLS 700/2011 - Acrescenta art. 2º-A à Lei nº 10.048, de 8 
de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica, e dá outras providências, para 
isentar de tarifas bancárias as pessoas com deficiência 
que aufiram renda mensal bruta de até cinco salários 
mínimos.

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do 
Substitutivo que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 736/2011 – Complementar - Altera os arts. 11 e 12 
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, 
que “dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito 
Federal sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS)”. 

Aprovado o parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1 –CAE. 
(NT) 

CAE 27/11 

PLS 24/2012 - Altera o art. 228 da Lei n. 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica – 
para inserir a hipótese de restituição de quantia paga de 
bilhete aéreo em caso de cancelamento ou remarcação 
da data da viagem pelo passageiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCJ  14/11 

PLS 45/2012 - Dispõe sobre o turismo rural e seu 
tratamento tributário, previdenciário e trabalhista, altera 
as Leis nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, nº 8.870, 
de 15 de abril de 1994, e nº 5.889, de 8 de junho de 
1973.

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-
CRA. (NT) 

CRA 01/11 

PLS 62/2012 – Complementar - Altera o § 1º do art. 19 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para 
acrescentar novas hipóteses em que não serão 
computadas as despesas na verificação do atendimento 
dos limites definidos naquele artigo. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CE 27/11 

PLS 65/2012 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, para 
estabelecer a alíquota máxima do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza incidente nos serviços 
prestados no âmbito do turismo rural. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDR 21/11 

PLS 66/2012 - Obriga o concessionário de veículo 
automotor a notificar pessoalmente o proprietário do 
veículo objeto de recall e a ofertar gratuitamente o reparo 
do vício constatado pelo recall sempre que o proprietário 
do veículo automotor solicitar qualquer serviço ao 
concessionário. 

Aprovado o projeto 
com a emenda nº 1-
CMA. (T) 

CMA  27/11 

PLS 67/2012 - Inclui parágrafo único no art. 136 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 

Aprovado o parecer CE 06/11 
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de Trânsito Brasileiro, para vedar a utilização de veículos 
com mais de dez anos de fabricação na condução 
coletiva de escolares. 

favorável. (NT) 

PLS 76/2012 - Adota medidas para informar os 
consumidores acerca de tributos que incidem 
diretamente sobre bens e serviços, conforme o disposto 
no § 5° do art. 150 da Constituição Federal. 

Aprovado o Projeto, 
com as emendas nº 
1-CAE/CMA e nº 2, 3 
e 4-CMA. (T) 

CMA  27/11 

PLS 82/2012 - Reabre o prazo para requerimento de 
retorno ao serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 8.878, 
de 11 de maio de 1994, que “dispõe sobre a concessão 
de anistia nas condições que menciona”, e dá outras 
providências. 

Aprovado o Projeto e 
a Emenda nº1-CCJ. 
(T)

CCJ 14/11 

PLS 93/2012 - Altera o caput do art. 17 da Lei n° 9.648, 
de 27 de maio de 1998, o art. 1º da Lei n° 8.001, de 13 
de março de 1990, e o art. 5° da Lei n° 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989, com o objetivo de alterar a 
distribuição de compensação financeira pela exploração 
de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica.

Aprovado o parecer, 
pela rejeição. (NT) 

CMA  06/11 

PLS 113/2012 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), para incluir as transferências 
voluntárias relativas a ações de combate à violência 
contra a mulher entre aquelas que não são passíveis de 
restrição. 

Aprovado o parecer 
favorável, com uma 
emenda que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 118/2012 - Altera os arts. 40, 55 e 99 e acrescenta o 
art. 98-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências, para 
prever, nas contratações que envolverem a execução de 
obras e serviços de engenharia, a obrigação do 
contratado de fornecer ao órgão ou entidade contratante, 
aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério 
Público os correspondentes estágios dos cronogramas 
físico e financeiro, e dá outras providências. 

Aprovado o parecer  
pela rejeição. (NT) 

CMA 13/11 

PLS 147/2012 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e a 
Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 
dá outras providências, para dispor sobre a adaptação 
dos veículos utilizados no transporte coletivo aos 
requisitos de acessibilidade das pessoas com deficiência. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 150/2012 - Altera o caput do art. 44 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências para dispor sobre o valor da Aposentadoria 
por invalidez. 

Aprovados o Projeto 
e as Emendas nºs 1-
CAS e 2-CAS. (T) 

CAS 07/11 

PLS 152/2012 - Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, para equiparar o controle de qualidade de 
medicamentos similares ao dos medicamentos 
genéricos. 

Aprovados o Projeto 
e a Emenda nº 1-
CAS. (T) 

CAS 07/11 

PLS 156/2012 - Reduz a zero as alíquotas da Aprovado o parecer CRA 21/11 
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Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, incidentes 
sobre a receita de venda no mercado interno de produtos 
oriundos da piscicultura. 

favorável, com a 
Emenda nº 1-CRA. 
(NT) 

PLS 196/2012 - Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, para incluir entre os beneficiários do Programa 
Bolsa Família as famílias de pessoas acometidas por 
neoplasia maligna. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CAS 07/11 

PLS 204/2012 - Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, para permitir a dedução integral das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito da base de cálculo do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRA 21/11 

PLS 206/2012 - Acrescenta o 3º-A ao art. 68 da Lei nº 
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para que não se 
considere como execução pública a utilização de 
composições musicais ou literomusicais nas unidades de 
frequência individual e de uso exclusivo do usuário, nos 
empreendimentos destinados à prestação de serviços de 
hospedagem. 

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 01 e 
02-CDR. (NT) 

CDR 21/11 

PLS 207/2012 - Cria o Fundo Nacional de Aterros 
Sanitários (FNAS) e dá outras providências. 

Aprovado o parecer, 
favorável, com a 
emenda nº 1-CMA. 
(NT) 

CMA 06/11 

PLS 212/2012 - Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro 
de 1980, para incluir os remineralizadores como uma 
categoria de insumo destinado à agricultura e dá outras 
providencias. 

Aprovado o Projeto e 
as Emendas nºs 1 e 
2-CRA. (T) 

CRA 01/11 

PLS 219/2012 - Dispõe sobre a isenção do pagamento 
de taxas de inscrição de concursos públicos da 
Administração Federal e de exames vestibulares das 
instituições federais de educação superior, aos 
candidatos reconhecidamente pobres na forma da lei, 
cuja renda familiar seja de até um salário mínimo. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do 
Substitutivo. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 231/2012 - Cria o Fundo Nacional de Pesquisa para 
Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN) e dá outras 
providências. 

Aprovado o parecer  
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº. 01 – CCT 
(Substitutivo). (NT) 

CCT 21/11 

PLS 238/2012 - Altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 
2002, que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o 
Benefício Garantia-Safra, destinado a agricultores 
familiares vitimados pelo fenômeno da estiagem, nas 
regiões que especifica, com o objetivo de estender o 
Benefício Garantia-Safra aos municípios da área de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – SUDECO, e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDR 21/11 

PLS 251/2012 - Dispõe sobre a validade de laudo de 
exame médico-pericial de pessoa com deficiência 
permanente. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do 
Substitutivo. (NT) 

CDH 21/11 

PLS 259/2012 - Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro Aprovado o parecer CI 22/11 
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de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, para instituir a prioridade na ocupação de 
assentos em aeronaves em favor das pessoas que 
especifica. 

favorável, com as 
Emendas n°s 01, 02, 
e 03 - CI. (NT) 

PLS 334/2012 - Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995, para isentar do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados os veículos adquiridos pelas instituições 
de formação de condutores. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CAS 28/11 

EMENDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – ECD 

ECD 168/2011 - Institui a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista. 

Aprovado o parecer 
favorável às 
Emendas. (NT) 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº1-CCJ
(Substitutivo). (NT) 

CAS

CDH 

21/11

28/11

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SCD 

SCD 229/1995 - Dispõe sobre a Política Nacional de 
Irrigação; revoga as Leis nºs 6.662, de 25 de junho de 
1979, 8.657, de 21 de maio de 1993, e os Decretos-Lei 
nºs 2.032, de 9 de junho de 1983, e 2.369, de 11 de 
novembro de 1987; e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável ao 
Substitutivo. (NT) 

CI 22/11

SCD 163/2000 - Cria o Fundo de Apoio à Cultura do Caju 
- FUNCAJU. 

Aprovado o parecer 
favorável ao 
Substitutivo. (NT) 

CRA 01/11

SCD 253/2009 - Altera as Leis nºs 12.468, de 26 de 
agosto de 2011, e 6.094, de 30 de agosto de 1974; e dá 
outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável ao 
Substitutivo. (NT) 

CAS 28/11 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC 

PLC 27/2007 - Dispõe sobre o atendimento de requisitos 
específicos, nas licitações para a compra de 
medicamentos e insumos farmacéuticos. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº 1-CCJ 
(Substitutivo). (NT)  

CCJ 28/11 

PLC 132/2008 – Complementar - Altera a legislação do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transportes Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, acrescentando § 6º ao art. 13 da 
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2 – 
CAE. (NT) 

CAE 27/11 

PLC 41/2009 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.101, de 
9 de fevereiro de 2005, para dispor sobre o arrendamento 
ou comodato de bens e direitos de empresa em processo 
de recuperação judicial, por cooperativa de empregados. 

Tramita em conjunto com  

PLS 168/2007 - Modifica o art. 55 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a 

Aprovado o parecer 
favorável ao PLS 
168/2007, na forma 
da Emenda nº 1-
CRA (Substitutiva), e 
pela prejudicialidade 
dos demais. (NT) 

CRA 21/11 
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extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária, que dispõe sobre o prazo para que os 
credores manifestem objeções ao plano de recuperação 
judicial. 

Tramita em conjunto com  

PLS 163/2009 - Altera o inciso III do art. 48 da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, para diminuir, de oito 
para seis anos, o prazo mínimo para apresentação, pela 
microempresa ou empresa de pequeno porte, de novo 
plano especial de recuperação judicial. 

Tramita em conjunto com  

PLS 219/2009 - Altera o art. 70 da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, para permitir que as associações e as 
fundações possam requerer o plano especial de 
recuperação judicial, que abrangerá qualquer tipo de 
crédito e não implicará em falência do devedor em caso 
de seu descumprimento. 

Tramita em conjunto com  

PLS 325/2009 - Altera os arts. 54 e 68 da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005. 

Tramita em conjunto com  

PLS 389/2009 - Altera a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial 
e a falência do empresário e da sociedade empresária. 

Tramita em conjunto com  

PLS 390/2009 - Altera os arts. 57, 70 e 71 da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a 
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária, para facilitar as 
condições de concessão de plano de recuperação 
extrajudicial a devedor que seja microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

Tramita em conjunto com  

PLS 392/2009 - Acrescenta art. 3º-A e altera o caput do 
art. 59 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que 
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 
do empresário e da sociedade empresária, para permitir, 
no contrato social ou no estatuto da empresa, que se 
submetam a arbitragem as divergências decorrentes da 
aplicação da lei de recuperação de empresas, e dá 
outras providências. 

PLC 18/2010 - Modifica a Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, que regulamenta a alínea c do art. 
159 da Constituição Federal, institui o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - 
FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste - FCO, e dá outras providências. 

(Restringe a aplicação dos recursos dos Fundos à região 
onde foram contratadas as operações). 

Aprovado o parecer, 
pela rejeição. (NT) 

CAE 20/11 

PLC 42/2010 - Acrescenta parágrafo único ao art. 13 da 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, estabelecendo 
que o fornecimento e a instalação dos equipamentos de 
medição associados à tarifação do serviço prestado 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT)  

CCJ 28/11 
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correrão a expensas da concessionária. 

PLC 121/2010 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
empresas de transporte coletivo orientarem os 
passageiros sobre a prevenção da trombose venosa 
profunda. 

Aprovado o Projeto e 
a Emenda nº 1-CI-
CAS. (T) 

CAS 21/11 

PLC 165/2010 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
exames oftalmológicos e auditivos nas escolas de ensino 
fundamental da rede pública. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
da Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo). 
(NT) 

CAS 07/11 

PLC 15/2011 - Dispõe sobre a criação de cargos de 
Controlador de Tráfego Aéreo do Grupo - Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 

PLC 28/2011 - Declara os Centros de Inclusão Digital - 
CID (Lan Houses) como entidade de multipropósito de 
especial interesse para fins de inclusão digital e dá outras 
providências. 

Aprovado o Parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 21/11 

PLC 56/2011 - Dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS e de Gratificação por Exercício em 
Cargo de Confiança nos órgãos da Presidência da 
República. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 28/11 

PLC 85/2011 - Determina que frigoríficos com registro no 
Serviço de Inspeção Federal – SIF informem, 
diariamente, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento os preços, as quantidades e outras 
características dos bovinos adquiridos para abate. 

Aprovada  a Emenda 
nº 1-CAE-CRA 
(Substitutivo). (T)  

O Substitutivo é 
definitivamente 
adotado. (T) 

(Turno Suplementar) 

CRA 

CRA 

01/11

21/11

PLC 87/2011 - Altera a redação do § 1º do art. 6º da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre 
registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM, 
define crimes e dá outras providências. 

Tramita em conjunto com  

PLS 329/2011 - Altera a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, para autorizar o porte de arma fora de 
serviço e de caráter nacional para os agentes 
penitenciários federais. 

Aprovado o PLC nº 
87, de 2011.  

Fica prejudicado o 
PLS nº 329, de 2011. 
(T)

CCJ 28/11 

PLC 97/2011 - Dispõe sobre a destinação dos bens de 
valor cultural, artístico ou histórico aos museus, nas 
hipóteses que descreve. 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto. 
(NT) 

CCJ 07/11 

PLC 113/2011 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.962, 
de 11 de outubro de 2004. 

Tramita em conjunto com 

PLS 393/2011 - Acrescenta § 2º ao art. 2º da Lei nº 
10.962, de 11 de outubro de 2004, que dispõe sobre a 
oferta e as formas de afixação de preços de produtos e 

Aprovado o Projeto, 
nos termos da 
emenda nº 1-CMA 
(Substitutivo).   

Fica prejudicado o 
PLS nº 393/2011. (T) 

CMA 27/11 
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serviços para o consumidor, para exigir que os 
fornecedores varejistas de produtos ofertados ao 
consumidor afixem o preço de venda do produto e o preço 
por unidade padrão de medida. 

PLC 3/2012 - Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica 
reparadora da mama pela rede de unidades integrantes 
do Sistema Único de Saúde – SUS nos casos de 
mutilação decorrentes de tratamento de câncer. 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CDH 21/11 

PLC 45/2012 - Acrescenta os §§ 5º e 6º ao art. 15 da Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, vedando a exigência 
de comparecimento do idoso enfermo aos órgãos 
públicos e assegurando-lhe o atendimento domiciliar para 
obtenção de laudo de saúde. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT)  

CCJ 28/11 

PLC 54/2012 - Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 
1997 - Lei Geral de Telecomunicações, para estabelecer 
a possibilidade de utilização das redes de telefonia móvel 
para localização de pessoas desaparecidas. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 21/11 

PLC 60/2012 - Altera a redação do art. 4º e acrescenta o 
art. 54-A à Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que 
dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes, a fim de tratar da 
locação nos contratos de construção ajustada. 

Aprovado o Projeto e 
a Emenda nº1-CCJ, 
de redação. (T) 

CCJ 14/11 

PLC 77/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos de 
provimento efetivo e de cargos em comissão no Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 17ª Região (ES). 

Aprovado o parecer 
favorável ao Projeto. 
(NT) 

CCJ 07/11 

PLC 90/2012 - Prorroga o prazo para que sejam 
ratificadas as concessões e alienações de terras feitas 
pelos Estados em faixa de fronteira e dá outras 
providências. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRA 

CRE

21/11

29/11

PLC 92/2012 - Dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS e de Funções Gratificadas, destinados 
ao Ministério da Integração Nacional, à Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, à 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE, à Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM e ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte – DNIT. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 14/11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS 

PDS 409/2011 - Aprova o ato que outorga permissão à 
SOCIEDADE RÁDIO CONTEMPORÂNEA FM LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Gaurama, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 222/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO E JORNAIS DO CEARÁ S.A. para 

Aprovado o Projeto. CCT 21/11
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explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 

(T)

PDS 250/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CLUB DE PALMAS LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Palmas, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 255/2012 - Aprova o ato que renova a concessão  
outorgada ao SISTEMA CUMBICA DE RADIODIFUSÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Guarulhos, Estado de São 
Paulo.

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 273/2012 - Aprova o ato que renova a concessão  
outorgada à RÁDIO ALIANÇA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 287/2012 - Aprova o ato que outorga autorização ao 
CONSELHO CULTURAL E ARTÍSTICO PEDRAS 
BRANCAS para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 289/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
PORTAL COMUNICAÇÕES, RÁDIO E TELEVISÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Campo Grande, 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 293/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 
NOVA ERA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Caçapava do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 294/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FM CORUMBÁ LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 296/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO FELICIDADE FM LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Ivoti, Estado do Rio Grande do 
Sul.

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 300/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RÁDIO PARAIZO DE COMUNICAÇÃO E 
AÇÃO COMUNITÁRIA para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Barra do Piraí, 
Estado do Rio de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 301/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES E 
AMIGOS DO JOCKEY CLUBE para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ponta Porã, 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 302/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CORDEIRENSE para 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11
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executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São José dos Cordeiros, Estado da Paraíba. 

PDS 304/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO SÃO JOÃO DO SUDOESTE DO 
PARANÁ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de São João, Estado 
do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 306/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM 
PRIMAVERA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Quatiguá, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 307/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS RADIODIFUSORES 
DE CAMBIRA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Cambira, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 308/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE 
PEDRA LAVRADA - ACRPL para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pedra Lavrada, 
Estado da Paraíba. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 309/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIODIFUSÃO CIDADE DE PALMITAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Palmital, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 310/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO COLOMBO DO PARANÁ LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Colombo, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 311/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO FM VALE DO SOL LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Santo Antônio da Platina, Estado 
do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 313/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 315/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO LONDRINA S.A. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 317/2012 – Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ITAMARATY LTDA.para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Piripiri, Estado do Piauí. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 318/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Niterói, Estado do Rio 
de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11
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PDS 319/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CHARRUA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 321/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROCIO 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 327/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO IMPERIAL FM DE PEDRO II LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
requência modulada na cidade de Pedro II, Estado do 
Piauí.

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 329/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE MIGUEL 
PEREIRA - ARCOMP para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Miguel Pereira, 
Estado do Rio de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 330/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO IMPARSOM LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas 
Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 331/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RADIODIFUSÃO DE 
IPIAÇU – RÁDIO CIDADE DE IPIAÇU para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipiaçu, 
Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 333/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DA 
CIDADE DE ALTO PIQUIRI para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Alto Piquiri, Estado 
do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 335/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCATIVA E SOCIAL 
DE NATALÂNDIA (ACESNA) para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Natalândia, Estado 
de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 338/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ITAÍ LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de 
Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 339/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DO BEM ESTAR SÓCIO ECONÔMICO E 
CULTURAL SANTANENSE para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Riacho de 
Santana, Estado do Rio Grande do Norte. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 340/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à S.P.S. RÁDIO E PUBLICIDADE LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Torres, Estado do Rio Grande do 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11
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Sul.

PDS 341/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FUNDAÇÃO RÁDIO EDUCATIVA SÃO 
SEBASTIÃO para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 342/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Petrópolis, Estado do 
Rio de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 343/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO DIFUSORA BOAS NOVAS LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 344/2012 -  Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ao SISTEMA IMAGEM DE COMUNICAÇÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 346/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RAULAND BELÉM SOM LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Belém, Estado do Pará. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 347/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO LIDERBRASIL para executar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 352/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO MIRANTE DO MARANHÃO LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 353/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE 
PEDRA D’ÁGUA - ARCPD para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Seridó, Estado da 
Paraíba.

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 354/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO VALE DOS SINOS LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Campo Bom, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 355/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
LAMOGLIA COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 356/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO SOCIAL E PRESERVACIONISTA DE 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11
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MOCAJUBA – ADECOSPEM para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Mocajuba, Estado 
do Pará. 

PDS 360/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA 
APARECIDA para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Fernandópolis, 
Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 361/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ATALAIA DE LONDRINA LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 362/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JOSÉ 
NUNES CALDAS para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Solidão, Estado de 
Pernambuco. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 363/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DA MELHOR IDADE 
(ARMI) para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Serra dos Aimorés, Estado de Minas 
Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 364/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO 
ALTO DA PAZ para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 365/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO PARMA ATLÉTICO 
CLUBE para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Miguel do Gostoso, Estado 
do Rio Grande do Norte. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 370/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO VITÓRIA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 371/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO 31 DE MARÇO LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na 
cidade de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São 
Paulo.

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 372/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO E TV MAÍRA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Campo Novo de Rondônia, Estado de Rondônia. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 374/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
GTOLL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Formosa do Oeste, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 376/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
IBIAÇÁ COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11
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cidade de Ibiaçá, Estado do Rio Grande do Sul. 

PDS 378/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA DE RADIODIFUSÃO LUTH LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Urânia, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 379/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
CRISTO REI COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 381/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
PORTAL COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Montanha, Estado do Espírito Santo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 387/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO CAMPOS FLORIDOS LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Arapoti, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 388/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
102 FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de Bueno 
Brandão, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 389/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA SINTONIA DE COMUNICAÇÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Brotas, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 390/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à A. 
L. COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Amélia Rodrigues, Estado da Bahia. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 392/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
FM RUBI LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Medianeira, Estado do Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 393/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
XARAÉS COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Jales, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 394/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL JARDIM REPRESA para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 397/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO HIT PARADE LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Parati, Estado do Rio de Janeiro. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 398/2012 – Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à GAZETA COMUNICAÇÕES LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

Terça-feira 4    133Dezembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



     

PDS 400/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA GETSÊMANE DE 
RADIODIFUSÃO para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Rolim de Moura, Estado de 
Rondônia. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 403/2012 - Aprova o ato que outorga concessão à 
MAR E CÉU COMUNICAÇÕES LTDA. para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Sinop, Estado de Mato Grosso. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 404/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO ARAXAENSE DAS DONAS DE CASA 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 405/2012 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO BAHIA NORDESTE DE PAULO 
AFONSO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ondas médias na cidade de Paulo Afonso, 
Estado da Bahia. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 429/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL TEMPO DE 
PAZ para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 436/2012 - Aprova o ato que outorga concessão ao 
SISTEMA GOIS DE RADIODIFUSÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Juscimeira, Estado de Mato Grosso. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 437/2012 - Aprova o ato que outorga concessão à 
MAR E CÉU COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 440/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à TV SERRA DOURADA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 448/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 21/11

PDS 523/2012 - Aprova o texto do Acordo Adicional que 
Altera o Acordo de Seguridade Social ou Segurança 
Social entre a República Federativa do Brasil e a 
República Portuguesa, assinado em Brasília, em 9 de 
agosto de 2006. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11

PDS 537/2012 - Aprova o texto da Decisão do Conselho 
do Mercado Comum do Mercosul de nº 15/08, das 
Disposições Transitórias para Atualizar/Modificar e 
Implementar a Tabela de Equivalências Anexa ao 
Protocolo de Integração Educativa e Reconhecimento de 
Certificados, Títulos e Estudos de Nível Fun-damental e 
Médio Não-Técnico, acordada em 30 de junho de 2008, 
na cidade de San Miguel de Tucumán. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 29/11

Dezembro de 2012134    Terça-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



     

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO – PRS 

PRS 9/2012 - Denomina “Plenário Rui Barbosa” o 
Plenário do Senado Federal. 

Aprovado o parecer, 
com a emenda nº 1-
CE. (NT) 

CE 13/11

PRS 50/2012 - Denomina "Edifício Senador Ronaldo 
Cunha Lima" o espaço físico do Senado Federal onde 
funciona o Programa Interlegis. 

Aprovado o parecer, 
com a emenda nº 1-
CE. (NT) 

CE 20/11

REQUERIMENTO “SF” – RQS 

RQS 886/2012 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado ao artigo 40, § 1º, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para ausentar-se do País no período de 15 a 26 de 
novembro de 2012, para chefiar delegação em viagem à 
China, atendendo a convite do Embaixador da República 
Popular da China no Brasil. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 

RQS 893/2012 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 40, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-se do País, no período de 15 a 
26 de novembro de 2012, atendendo ao convite do 
embaixador da República Popular da China, a fim de 
participar da delegação que representará o Senado em 
viagem àquele País. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 

RQS 904/2012 - Requer, na forma do disposto no art. 40 
do Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 13 a 
26 de novembro de 2012, a fim de participar de Missão 
Parlamentar na República Popular da China, e comunica, 
nos termos do art. 39, I, do referido Regimento, que se 
ausentará do País nesse período. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 

RQS 905/2012 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para 
ausentar-se do País, no período de 15 a 26 de novembro 
de 2012, a fim de integrar delegação em viagem à 
República Popular da China. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 

RQS 911/2012 - Requer, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 15 a 
26 de novembro de 2012, para integrar a Missão 
Parlamentar à República Popular da China. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 

RQS 921/2012 - Requer, nos termos do art. 55, inciso III, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 40, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização, com ônus para esta Casa, para ausentar-se 
do país no período de 14 a 26 de novembro de 2012, 
para, atendendo a convite do Embaixador da República 
Popular da China no Brasil, participar da delegação em 
viagem à China. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 

RQS 932/2012 - Requer, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada 
como licença autorizada sua ausência dos trabalhos da 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 08/11 
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Casa, no período de 14 a 26 de novembro de 2012, 
quando estará participando de Missão Parlamentar à 
República Popular da China. 

RQS 933/2012 - Requer, nos termos do disposto nos 
arts. 39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para integrar a Delegação que irá 
representar o Brasil na Conferência Mundial de 
Telecomunicações Internacionais (WCIT), promovida 
pela União Internacional de Telecomunicações 
(ITU/UNO), à realizar-se no período de 3 a 14 de 
dezembro de 2012, em Dubai, nos Emirados Árabes. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 

RQS 934/2012 - Requer, nos termos do art. 39 
combinado com o art. 40, do Regimento Interno do 
Senado Federal, autorização para participar da 
Conferência Mundial de Telecomunicações 
Internacionais (WCIT), como representante desta Casa, a 
realizar-se no período de 3 a 14 de dezembro de 2012, 
em Dubai, nos Emirados Árabes. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 

RQS 939/2012 - Requer, nos termos do artigo 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 29 de 
novembro a 9 de dezembro do corrente ano, quando 
participará como Relator da Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas da COP 18 - Décima oitava sessão 
da Conferência das Nações Unidas para o Clima, que 
acontecerá no período de 26 de novembro a 7 de 
dezembro de 2012, em Doha, Qatar. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 

RQS 942/2012 - Requer, nos termos do artigo 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 40, do 
Regimento Interno do Senado Federal, autorização para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 29 de 
novembro a 7 de dezembro de 2012, com vistas a 
participar, como membro da delegação oficial da 
Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, da COP 
18 - décima oitava sessão da Conferência das Partes da 
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC), no Qatar. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 

RQS 943/2012 - Requer, nos termos do art. 39 e 40, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-se do País, com ônus para a 
Casa, no período de 29 de novembro a 03 de dezembro 
de 2012, para participar, na qualidade de membro do 
Grupo Brasileiro do Parlatino, da Assembléia Ordinária 
do Parlamento Latino-Americano, que se realizará na 
cidade do Panamá, república do Panamá. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 

RQS 944/2012 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o Artigo 40, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-se do País, no período de 29 
de novembro a 03 de dezembro de 2012, para participar 
da XXVIII Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-
Americano, que se realizará na cidade do Panamá, na 
República do Panamá. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 

RQS 967/2012 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com art. 39, inciso I, e o 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 
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disposto no art. 40, § 10, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, autorização para ausentar-se do 
País, no período de 29 de novembro a 8 de dezembro de 
2012, para participar da COP 18 - décima oitava sessão 
da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), nos 
termos do requerimento aprovado pela Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle.

RQS 978/2012 - Requer, nos termos do art. 55, inciso III 
da Constituição Federal, c/c os arts. 39 e 40, § 1º, inciso I 
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para ausentar-se do País, no período de 04 a 08 de 
dezembro de 2012, para participar, na qualidade de 
membro do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, 
da Audiência Parlamentar Anual da sede das Nações 
Unidas, que se realizará na cidade de Nova Iorque, 
Estados Unidos. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 22/11 

RQS 1007/2012 - Requer, com fundamento no art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença para 
ausentar-se dos trabalhos da Casa, a fim de representar 
o Senado Federal na 7ª Sessão do Comitê 
Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio 
Imaterial da Humanidade, a realizar-se no dia 5 
dezembro de 2012, em Paris, França, e comunica, nos 
termos do art. 39 do referido Regimento, que se 
ausentará do País no período de 4 a 7 de dezembro de 
2012.

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 29/11 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – PFS 

PFS 8/2005 – Propõe, nos termos do art. 49, inciso X, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 90, inciso IX 
e com o artigo 102-B do Regimento Interno do Senado 
Federal, a abertura de procedimento investigatório para 
averiguar os resultados dos processos de intervenção e 
liquidação de instituições financeiras públicas e privadas 
no âmbito do PROER, do PROEF e do PROES. 

Aprovado o parecer 
pelo envio de cópia 
da matéria à CAE e 
posterior 
arquivamento. (NT) 

CMA 13/11 

MENSAGEM – MSF 

MSF 67/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha do Senhor GUSTAVO MARTINS 
NOGUEIRA, Conselheiro da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República do Maláui. 

Apreciada a 
Mensagem. (NT) 

CRE 22/11 

MSF 68/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha da Senhora WANJA CAMPOS DA 
NÓBREGA, Ministra de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à 
República Popular de Bangladesh. 

Apreciada a 
Mensagem. (NT)  

CRE 08/11 

MSF 71/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha do Senhor RICARDO NEIVA 
TAVARES, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Italiana, e, cumulativamente, junto à República 

Apreciada a 
Mensagem. (NT)  

CRE 08/11 
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de San Marino e à República de Malta. 

MSF 72/2012 – Submete à apreciação do Senado 
Federal a escolha do Senhor PAULO UCHÔA RIBEIRO 
FILHO, Conselheiro da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Democrática 
do Congo. 

Apreciada a 
Mensagem. (NT) 

CRE 22/11 

MSF 95/2012 - Solicita autorização para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado de Minas Gerais e a 
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, no valor 
de até 300.0000.000,00 EUR (trezentos milhões de 
euros), de principal, cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do "Programa de Apoio aos 
Investimentos em Infraestrutura de Serviços Básicos do 
Estado de Minas Gerais - CRC-CEMIG". 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do PRS 
apresentado. (NT)  

CAE 07/11 

MSF 96/2012 - Solicita autorização para contratar 
operação de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio de Janeiro e 
a Corporação Andina de Fomento - CAF, no valor de até 
US$  200,000,000.00 (duzentos milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do "Programa de Obras 
Complementares do Arco Metropolitano do Rio de 
Janeiro". 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 07/11 

MSF 97/2012 - Propõe ao Senado Federal seja 
autorizada a contratação de operação de crédito externo, 
com garantia da República Federativa do Brasil, entre o 
Estado do Tocantins e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de até 
US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), cujos recursos são 
destinados a financiamento parcial o "Projeto de 
Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - 
PDRIS".

Aprovado o  parecer 
favorável, nos 
termos do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 07/11 

MSF 98/2012 – Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO 
MACHADO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Representante Permanente do Brasil 
junto às Nações Unidas. 

Apreciada a 
Mensagem. (NT) 

CRE 29/11 

MSF 100/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor SÉRGIO LUIZ KUKINA, 
Procurador de Justiça, para compor o Superior Tribunal 
de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga destinada a 
membro do Ministério Público, decorrente da 
aposentadoria do Senhor Ministro Hamilton Carvalhido. 

Aprovada a 
indicação. (NT) 

CCJ 28/11 

MSF 101/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor GEORGES LAMAZIÈRE, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República do Chile. 

Apreciada a 
Mensagem. (NT) 

CRE 29/11 

OFÍCIO “S”– OFS 
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OFS “S” 13/1999 - Encaminha ao Senado Federal, 
cópias da Lei Federal nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991, 
do Parecer da Procuradoria Geral da República, da 
certidão de trânsito em julgado, do acórdão proferido por 
aquela Corte, bem como versão dos registros 
taquigráficos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 
221946, que declarou a inconstitucionalidade dos incisos I 
e III do art. 7º da referida Lei. 

Aprovado o parecer 
pelo arquivamento. 
(T)

CCJ 07/11 

OFS “S” 22/1998 - Encaminha ao Senado Federal, copia 
da certidão de trânsito em bem assim do Acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do 
Recurso Extraordinário nº 213735, do estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 7º 
(sétimo), e seus incisos I e II da lei 6989, de 1966, do 
município de São Paulo, com a redação que lhe deu a lei 
11152, de 30 de dezembro de 1991.  

Aprovado o parecer 
pelo arquivamento. 
(T)

CCJ 07/11 

OFS “S” 24/2012 - Solicita a prorrogação do prazo de 
exercício da Resolução n° 59/2010, do Senado Federal, 
que autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares 
americanos), por mais 540 (quinhentos e quarenta) dias, 
contados a partir de 1º de julho de 2012. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 27/11 

OFÍCIO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – OCS 

OCS 2/2012 - Solicita instruções de procedimento em 
face da anexa manifestação do sindicato dos médicos do 
Rio de Janeiro. 

Aprovado o parecer 
pelo arquivamento. 
(NT) 

CAS 28/11 

AVISOS – AVS 

AVS 37/2011 - Encaminha cópia do Acórdão nº 552, de 
2011, referente a indícios de irregularidades na execução 
de convênios firmados pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, na 
Superintendência Regional do Estado de Tocantins (TC 
024.516/2007-0). 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento. (NT) 

CRA 01/11 

AVS 82/2011 - Encaminha cópia do Acórdão nº 2520, de 
2011, bem como dos respectivos relatório e voto que o 
fundamentam, referente a critérios de rateios dos 
recursos do Fundo de Participação dos Estados (TC 
026.127/2010-5). 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDR 21/11 

AVS 15/2012 - Encaminha cópia do Acórdão nº 356, de 
2012, bem como dos respectivos Relatório e Proposta de 
Deliberação que o fundamentam, referente à auditoria de 
conformidade realizada na Superintendência Regional do 
Instituto Nacional de Reforma Agrária no Estado de Mato 
Grosso do Sul para verificar a regularidade da aplicação 
de recursos federais na implantação e operacionalização 
dos Assentamentos Itamarati I e II, em Ponta Porã (TC 
020.918/2008-7). 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento. (NT) 

CRA 21/11 

AVS 18/2012 - Encaminha cópia do Acórdão nº 482, de 
2012, bem como dos respectivos Relatórios e Voto que o 
fundamentam, referente à auditoria com enfoque na  
gestão da arrecadação de multas administrativas 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento. (NT). 

CRA 21/11 
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aplicadas por órgãos e entidades federais (TC 
022.631/2009-0). 

AVS 20/2012 - Encaminha o Relatório anual das 
atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 
exercício de 2011. 

Aprovado o parecer 
pelo arquivamento; e 
aprovação de 
requerimento de 
realização de 
audiência pública. 
(NT) 

CMA 06/11 

AVS 36/2012 - Encaminha cópia de Recurso de 
Reconsideração, interposto pelo Banco Central do Brasil - 
Bacen, contra o Acórdão 7.706/2010 - TCU - 1ª Câmara, 
retificado pelo Acórdão 3.514/2011 - TCU - 1ª Câmara, 
acerca de Prestação de Contas do BACEN referente ao 
exercício de 2006 (TC 019.638/2007-2). 

Aprovado o  parecer, 
pelo conhecimento 
da matéria e por 
providências a serem 
tomadas junto a 
outros Órgãos. (NT) 

CMA 13/11 

AVISOS DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR,                        
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – AVS CMA 

AVS CMA 6/2012 - Copa do mundo de 2014. 
Determinação para realização de levantamento para 
avaliar o panorama das ações de governo para o Mundial 
nas áreas aeroportuária, mobilidade urbana, estádios e 
turismo. 

Aprovado o  parecer  
pelo arquivamento da 
matéria. (NT) 

CMA 13/11 

AVS CMA 15/2012 - Encaminha à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle do Senado Federal cópia do Acórdão nº 1404, 
de 2012 - TCU - Plenário, referente ao processo de 
internalização, nas políticas públicas nacionais, dos 
objetivos e compromissos assumidos pelo Brasil em 
decorrência da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio-92 - (TC 
034.633/2011-1). 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento da 
matéria e pela 
apresentação de 
Requerimentos de 
Informações; e 
aprovação de um 
Requerimento de 
Audiência Pública. 
(NT) 

CMA 13/11 

AVS CMA 17/2012 - Encaminha à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle do Senado Federal, cópia do Acórdão nº 1977 
de 2012 - TCU - Plenário, referente ao relatório de 
acompahamento destinado à avaliação do cumprimento 
do artigo 3º da Instrução Normativa TCU nº 62/2010, que 
disciplina a inserção e atualização de dados e 
documentos no Portal de Acompanhamento de Gastos 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento da 
matéria. (NT) 

CMA 13/11 

AVS CMA 21/2012 - Encaminha cópia do Acórdão 
2381/2012 - TCU - Plenário, acompanhamento do 
Relatório e do Voto que o fundamentam, para avaliar a 
regularidade dos procedimentos de concessão de 
financiamento e desembolso, por parte da Caixa 
Econômica Federal, referente às obras de mobilidade 
urbana na cidade de Recife, relacionadas com o evento 
Copa do Mundo de Futebol de 2014(TC 006.352/2012-0). 

Aprovado o parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento da 
matéria. (NT) 

CMA 06/11 

SUGESTÃO (SUG) 

SUG 3/2008 - Sugere legislação para a "criação de uma 
Comissão de Indenização aos DENAEB - Descendentes 

Aprovado o parecer 
favorável, nos termos 

CDH 21/11 
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de Negros Africanos Escravizados no Brasil, para que 
através desta Comissão sejam recebidos os pleitos de 
todos aqueles descendentes de negros africanos 
escravizados no Brasil, para que após análise e atendidos 
os requisitos a serem previamente estabelecidos sejam 
indenizados", na forma da lei. 

do PLS que 
apresenta. (NT) 

SUG 3/2009 - Acrescenta art. 253-A à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, para dispor sobre a jornada de 
trabalho dos empregados nas empresas de abate e 
processamento de carnes (frigoríficos) avícolas. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH  21/11 

SUG 2/2010 - Cria o Conselho Nacional dos Direitos 
Indígenas. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta.(NT) 

CDH 21/11 

SUG 7/2011 - Dá nova redação ao art. 225 da 
Constituição Federal, para atribuir ao Estado a 
responsabilidade pela proteção da Floresta Amazônica e 
tornar crime inafiançável o dano à flora ou à fauna da 
região. 

(Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010) 

Aprovado o parecer 
pela rejeição. (NT) 

CDH 21/11 

SUG 8/2011 - Proibe a utilização de sacolas plásticas 
pelos estabelecimentos comerciais. 

(Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010). 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH 28/11 

SUG 10/2011 - Altera as Leis nº 4.117, de 27 de agosto 
de 1962, e nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, e a 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2011, 
para tornar obrigatória, na televisão, rádio, TV por 
assinatura e cinema, a veiculação de mensagens de 
cunho educativo e cultural, bem como de conteúdo de 
utilidade pública. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

SUG 13/2011 - Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 
2004, que cria o Programa Bolsa Família, para inserir 
entre as condicionalidades do Programa a exigência de 
rendimento escolar mínimo para aprovação. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

SUG 15/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para dispor sobre a prevenção à 
violência nos estabelecimentos de ensino. 

(Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010) 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

SUG 19/2011 - Dispõe sobre a assistência estudantil na 
educação superior. 

(Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010) 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

SUG 22/2011 - Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior, para dispor sobre a 
dedução de saldo devedor junto ao Fundo pelo exercício 
de função pública. 

(Parágrafo único do art. 20 da Resolução nº 42, de 2010) 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 
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SUG 1/2012 - Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 4132, 
de 10 de setembro de 1962, que define os casos de 
desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua 
aplicação, para prever a hipótese de desapropriação de 
imóvel industrial em descumprimento com a função social 
da propriedade. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
do PLS que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 

SUG 6/2012 - Altera os arts. 24 e 37 da Constituição 
Federal, para prever a competência concorrente da 
União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre 
concursos públicos e facultar ao Poder Legislativo a 
iniciativa legislativa sobre a matéria. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
da PEC que 
apresenta. (NT) 

CDH 21/11 
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Legendas – Comissões 

CAE – Comissão de Assuntos Econômicos 
CAS – Comisão de Assuntos Sociais 
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça E Cidadania 
CE – Comissão de Educação, Cultura E Esporte 
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle 
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura 
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura 
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 

Legendas – Proposições 
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 
PLS  – Projeto de Lei do Senado 
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado 
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara  
PDS – Projeto de Decreto Legislativo 
PRS – Projeto de Resolução 
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário 
IND – Indicação 
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle 
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário 
MSF – Mensagem “SF” 
REC – Recursos 
OFS “S”– Ofício “SF” 
OCS - OFS “CAS” - Ofício da Comissão de Assuntos Sociais
DIV – Diversos 
AVS – Aviso 
AMA  - AVS “CMA” - Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle
PET – Petição 
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
DEN – Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
REP – Representação
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito 

Relatório da SSCEPI – 02/02 a 30/11/2012 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

REFORMA DO 
CÓDIGO PENAL 

(JURISTAS) 
RQS 756/2011 

2011 4         
Comissão encerrada e 

Relatório Final 
aprovado em 
18/06/2012 

2012 20         

Total 24         

QUESTÕES
FEDERATIVAS 

(ESPECIALISTAS) 
RQS 25/2012 

2012 11         
Relatório Parcial 
apresentado em 

1º/10/2012 

REFORMA DO 
CÓDIGO PENAL 

PLS 236/2012 
2012 5 5 4        

MODERNIZAÇÃO 
DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
PLS 281, 282 e 

283/2012 

2012 4 9 9        

TRANSPOSIÇÃO 
DO SÃO 

FRANCISCO  
RQS 514/11 

2012 3 4 4        

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

TRÁFICO 
DE

PESSOAS 
RQS

226/2011 

2011 20 127 127 112  1 

Relatório Parcial aprovado em 
21.12.2011 2012 13 101 101 33    -  

Total 33 228 228 145    1  

ECAD 
RQS

547/2011 

2011 16 147 141 96    -  
Comissão encerrada e 

Relatório Final aprovado em 
26.04.2012 

2012 3 - - 3    1  

Total 19 147 141 99    1  
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

MULHER NO 
BRASIL 

RQN 4/2011 

2012 32 744 742 320 

OPERAÇÕES 
VEGAS E 
MONTE 
CARLO 

RQN 1/2012 

2012 35 1231 593 1675 

AUDIÊNCIAS 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP) 4 

CT - Reforma do Código Penal (CTRCP) 3 

CT - Código de Defesa do Consumidor (CTRCDC) 2 
Comissão Externa para acompanhar os Programas de Transposição e 
Revitalização do Rio São Francisco (CTERIOSFR) 0

CPI do ECAD (CPIECAD) 1 
CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil 
(CPITRAFPE) 4

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 21 

CPMI Operações Vegas e Monte Carlo (CPMIVEGAS) 23 

TOTAL 58 

COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL 
(CJECP) 

� Dia 24 de fevereiro em São Paulo/SP 
Finalidade: 
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Vida” com a finalidade de subsidiar a elaboração do 
Anteprojeto do Novo Código Penal. 
Participantes:
o Ricardo Garisio Sartori - Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo; 
o Fernando Grella Vieira - Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo; 
o Luiz Flávio Borges D’Urso - Presidente da Ordem dos Advogados de Brasil, Seção São Paulo. 
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� Dia 23 de março 
Finalidade: 
Debates sobre o Capítulo “Dos Crimes Contra a Administração Pública” com a finalidade de subsidiar a 
elaboração do Anteprojeto do Novo Código Penal. 
Participantes:
o Henrique de Sousa Lima - Representante da Controladoria Geral da União –CGU;
o Antônio Davi - Advogado da União;
o José Robalinho Cavalcante - Procurador da República;
o Tércio Issami Tokano - Advogado da União - Diretor Substituto do Departamento de Patrimônio e 

Probidade;
o João Alberto Simões Pires Franco - Defensor Público Federal;
o Reynaldo Soares da Fonseca - Desembargador Federal - Representante da Associação dos Juízes 

Federais do Brasil – AJUFE;
o Adalberto Jorge Xisto Pereira - Desembargador Representante da Associação dos Magistrados 

Brasileiros-AMB;
o Luís Maximiliano Lael Telesca Mota - Secretário-Geral Adjunto - Representante OAB/DF;
o Cláudia Chagas - Representante do Conselho Nacional do Ministério Público;
o Dermeval Farias Gomes Filho - Promotor de Justiça do MPDFT - Representante do Conselho 

Nacional do Ministério Público;
o Mohamed Ale Hasan Mahmoud - Coordenador Regional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – 

IBCCRIM;
o Clayton Silva Germano - Promotor de Justiça - Representante do CONAMP;
o Crista Correa - Representante do Movimento Brasil Contra a Corrupção;
o Leonardo Araújo Marques - Promotor de Justiça - Representante do Conselho Nacional dos 

Procuradores Gerais – CNPG;
o Roberto Biasoli - Representante do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Internacional – DRCI;
o José Ildomar Uberti Minuzzi - Auditor Fiscal - Coordenador de Pesquisa e Investigação da Receita 

Federal – COPEI;
o Marcos Martins Davidovich - Procurador Federal - Representante da Comissão de Valores 

Mobiliários;
o Thiago Bottino - Coordenador da Escola de Direito da FGV;
o Bolívar Steinmetz - Delegado Presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – 

DPF;
o Sebastião José Lessa - Delegado Representante da ADEPOL/Brasil;
o Fernando dos Santos Carneiro - Representante da sociedade civil.

� Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ 
Finalidade: 
Debates sobre novos tipos penais. 
Participantes:
o José Mariano Beltrame – Secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro;
o Cláudio Soares Lopes – Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro;
o Paulo Melo – Deputado Estadual do Rio de Janeiro
o Leila Marian - Desembargadora;
o Manuel Alberto Ribeiro dos Santos - Desembargador;

� Dia 18 de maio em Porto Alegre/RS 
Finalidade: 
Debates sobre o tema: “Parte Geral do Código Penal e outros temas correlatos”. 
Participantes:
o Marcelo Bandeira Pereira – Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Airton Michels – Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul;
o Pio Giovani Dresch – Presidente da AJURIS
o Alberto Delgado Neto – Diretor da Escola Superior de Magistratura da AJURIS;
o Ronaldo Barão Castro e Silva – Vice-Diretor da Escola Superior de Magistratura da AJURIS;
o Davi Medina da Silva – Promotor da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul;
o Alexandre Wunderlich – Professor da Faculdade de Direito da PUC/RS.
o Miki Breier – Deputado Estadual do Rio Grande do Sul.
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COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO 
PENAL (CTRCP) 

� Dia 14 de agosto 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Gilson Dipp – Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 
o José Muiños Piñeiro – Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; 
o Luiz Flávio Gomes – Professor de Direito. 

� Dia 21 de agosto 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior – Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 
o Taís Schilling Ferraz – Conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público 
o Fernando Fragoso – Advogado.. 

� Dia 04 de setembro 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o José Eduardo Cardozo – Ministro da Justiça. 

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS PROJETOS DE LEI DE 
MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CTRCDC) 

� Dia 16 de outubro 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o José Eduardo Cardozo – Ministro da Justiça; 
o Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin – Ministro do Superior tribunal de Justiça. 

� Dia 06 de novembro 
Finalidade: 
Discutir proposta que dispõe sobre comércio eletrônico. 
Participantes:
o Leonardo Augusto Palhares – Vice-Presidente de Estratégia da Câmara Brasileira de Comércio 

Eletrônico; 
o Guilherme Rosa Varella – Advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC); 
o Renan Bueno Ferraciolli – Assessor-Chefe da Diretoria Executiva da Fundação PROCON/SP; 

Marcel Leonardi – Diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais do Google Brasil Internet 
Ltda;

o Carol Conway – Diretora da Assessoria Jurídica da Associação Brasileira de Internet – ABRANET; 
o Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer – membro da Comissão de Juristas para Atualização do 

Código de Defesa do Consumidor. 
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CPI do ECAD (CPIECAD) 

� Dia 26 de março em São Paulo/SP 
Finalidade: 
Exposições acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Sandra Véspoli - Autora do Livro “O Outro Lado do ECAD”;
o Carlos Mendes - Presidente do Sindicato de Compositores de São Paulo; 
o Marcello Nascimento - Representante do ECAD; 
o Paulo Celso Lui - Representante da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. 

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE) 

� Dia 20 de março 
Finalidade: 
Exposição acerca dos fatos envolvendo a prisão de Vilberto Ataíde Frazão, em razão do crime de Tráfico de 
Pessoas. 
Participantes:
o Luis Vanderlei Pardi – Delegado de Polícia Federal. 

� Dia 28 de maio em Natal/RN 
Finalidade: 
Debates sobre o objeto da Comissão 
Participantes:  
o Rosalba Ciarline – Governadora do Rio Grande do Norte; 
o Deputado Ricardo Motta – Presidente da Assembleia Legislativa;  
o Márcia Maia – Deputada Estadual;  
o Fernado Mineiro – Deputado Estadual;  
o Fátima Bezerra – Deputada Federal;  
o Garibaldi Alves Filho – Ministro da Previdência Social; 
o Marco Dionízio Medeiros Caldas – Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
o Aldair da Rocha – Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte; 
o Fernanda Arenhant – Promotora de Justiça; 
o Rosivaldo da Cunha Oliveira – Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho; 
o Poliana de Medeiros – Delegada Federal; 
o Sayonara Dias – Coordenadora do Cedeca Casa Renascer;  
o Ana Paula Felizardo – Presidente da ONG Resposta. 

� Dia 27 de junho 
Finalidade: 
Tratar sobre o cumprimento do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como sobre 
os termos do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e questões atinentes às espécies 
de tráfico de pessoas. 
Participantes:
o Hélio Bicudo – Presidente da Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos. 
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� Dia 12 de novembro em Salvador/BA  
Finalidade: 
Esclarecimentos sobre os casos de supostas adoções ilegais de crianças da cidade de Monte Santo/BA. 
Participantes:
o Luciano Tacques Ghignone – Promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia; 
o Laísa Souza de Araújo Rocha – Defensora Pública-Curadora; 
o Yulo Oiticica – Deputado Estadual; 
o Hélia Barbosa – Defensora Pública; 
o Luiza Maia – Deputada Estadual; 
o Maria Luiza Laudano – Deputada Estadual; 
o Alice Portugal – Deputada Federal; 
o Maria del Carmen – Deputada Estadual; 
o Almiro Sena – Secretário de Justiça; 
o Fernando Schmitd – Secretário de Relações Internacionais; 
o Helena Souza. 

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 

� Dia 20 de março 
Finalidade: 
Exposição acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Aparecida Gonçalves – Secretária Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher da 

Secretaria de Política para as Mulheres. 

� Dia 27 de março 
Finalidade: 
Debates sobre o objeto da Comissão. 
Participantes:
o Meire Lucia Monteiro Mota Coelho – Representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 
o Sonia Coelho Gomes Orellana – Representante da Marcha Mundial de Mulheres; 
o Ana Carolina Barbosa - Representante da União Brasileira de Mulheres. 

� Dia 29 de março 
Finalidade: 
Debate sobre a Violência contra a mulher no campo e contra a mulher indígena. 
Participantes:
o Carmem Foro – Representante da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura – 

CONTAG; 
o Maria Helena Azumezohero – Representante do Conselho Nacional das Mulheres Indígenas – 

CONAMI; 
o Rosângela Piovizani - Representante do Movimento das Mulheres Camponesas -- MMC. 

� Dia 10 de Abril 
Finalidade: 
Debate sobre o tema “A Sistematização e o Monitoramento de Dados de Violência contra as Mulheres”. 
Participantes:
o Cecília Sardenberg - Representante do OBSERVE; 
o Wania Pasinato - Representante do Núcleo de Estudos da Violência da USP; 
o Lia Zanotta - Representante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre a Mulher da UNB; 
o Miriam Grossi - Representante do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividade da UFSC. 
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� Dia 16 de Abril em Recife/PE 
Finalidade: 
Debates sobre o objeto da Comissão. 
Participantes:
o Aguinaldo Fenelon de Barros - Procurador Geral de Justiça de Pernambuco;
o Maria Tereza Paes de Sá Machado - Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher de Pernambuco;  
o Wilson Salles Damázio - Secretário de Defesa Social; 
o Cristina Maria Buarque - Secretária da Mulher de Pernambuco; 
o Maria Betânia Serrano - Representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco; 
o Elaine Neves - Assessora da Diretoria de Políticas para as Mulheres da FETAPE; 
o Rejane Pereira - Secretária da Mulher de Recife; 
o Carlos Humberto Inojosa Galindo - Juiz Assessor Especial da Presidência/TJPE. 

� Dia 19 de abril 
Finalidade: 
Debates sobre a transversalidade nas políticas de combate à violência contra as mulheres. 
Participantes:
o Helvécio Miranda Magalhães Júnior – Representante do Ministério da Saúde;
o Fábio Meirelles Hardmann de Castro – Representante do ministério da Educação; 
o Cristina Villanova – Representante do Ministério da Justiça. 

� Dia 26 de abril 
Finalidade: 
Avaliação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. 
Participantes:
o Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres;
o Iraê Lucena – gestora da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana da Paraíba; 
o Joelda Pais – gestora da Secretaria de Políticas para Mulheres do Acre; 
o Eliza Piola – gestora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas Gerais; 
o Aparecida Gonçalves – gestora da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

� Dia 27 de abril em Belo Horizonte/MG 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Minas Gerais. 
Participantes:
o Heloísa de Ruiz Combat – representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;
o Nívia Mônica Silva – Procuradora de Justiça do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça; 
o Cássio Soares – Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais; 
o Denílson Feitosa Pacheco – Secretário de Estado Adjunto de Defesa Social; 
o Andrea Garzon Tonet – Defensora Pública-Geral do Estado; 
o Deputada Luiza Ferreira – relatora da Comissão Especial da Violência contra a mulher da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais; 
o Deputada Maria Tereza Lara – membro da Comissão Especial da Violência contra a mulher da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 
o Márcia de Cássia Gomes – Coordenadora do Consórcio Regional da Promoção da Cidadania – 

Mulheres das Gerais; 
o Laurelle Carvalho de Araújo – Defensora Pública do Estado de Minas Gerais e Coordenadora do 

Núcleo da Mulher (NUDEM).

� Dia 04 de maio em Florianópolis/SC 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina. 
Participantes:
o Alexandre Karazawa Takashima –  Juiz Corregedor; 
o Júlio César Ferreira Melo – Juiz; 
o Maria Amélia Borges Moreira Abbad – Promotora de Justiça; 
o Juliana Renda Gomes – Delegada de Polícia; 
o Selma Elias Westphal – Representante da Coordenadoria Estadual da Mulher – CEM. 
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� Dia 07 de maio em Porto Alegre/RS 
Finalidade: 
Debates dobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Rio Grande do Sul. 
Participantes:
o Laís Ethel Correa Pías – Desembargadora;
o Carla Carrion Frós – Promotora de Justiça; 
o Miriane Tagliari – Defensora Pública; 
o Aírton Michels – Secretário de Segurança Pública; 
o Márcia Santana – Secretária de Políticas para Mulheres; 
o Fernando Anschan – Representante da Secretaria Estadual de Saúde. 

� Dia 11 de maio em Vitória/ES 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Espírito Santo. 
Participantes:
o Hermínia Maria Azoury –  Juíza Coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo;
o Maria Zumira Teixeira Bowen – Promotora Chefe da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher do Ministério Público do Estado do Espírito Santo; 
o Gilmar Alves Batista – Defensor Público Geral do Estado do Espírito Santo; 
o Henrique Geaquinto Herkenhoff – Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito 

Santo;
o José Tadeu Marino – Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo; 
o Rodrigo Coelho – Secretário de Estado da Assistência e Direitos Humanos do Espírito Santo; 
o Carla da Mata Machado Pedreira – Representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 

Mulher do Espírito Santo; 
o Edna Martins – Coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres do Espírito Santo. 

� Dia 1 de junho em Maceió/AlagoasFinalidade:  
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Alagoas. 
Participantes:
o Sandra Canuto - Representante do Secretário de Saúde do Estado de Alagoas,  
o Dário César Barros Cavalcante - Secretário de Defesa Social do Estado de Alagoas;  
o Paulo Zacarias da Silva - Juiz Titular da Vara da Violência Doméstica, representando o Sr. Des. 

Sebastião Costa Filho, Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas;  
o Kátia Born - Secretária da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos do Estado de Alagoas;  
o Eduardo Antônio de Campos Lopes - Defensor Público-Geral do Estado de Alagoas; 
o Andrea Malta - Representante da Marcha Mundial de Mulheres; e 
o Sérgio Juca - Subprocurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. 

� Dia 25 de junho em Curitiba/Paraná 
Finalidade:  
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Paraná. 
Participantes:
o Denise Krugner – Desembargadora Representante do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná;  
o Josiane Fruet Lupion - Defensora Pública-Geral do Paraná; 
o Cláudia Martins - Promotora de Justiça da Violência Doméstica, Representante da Procuradoria-Geral 

de Justiça; 
o Fabio Lourenço Bruzamolin - Promotor de Justiça; 
o Reinaldo de Almeida César - Secretário de Segurança Pública do Paraná; 
o Maria Tereza Gomes - Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná; 
o Maria Huçulk - Superintendente da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná; e 
o Maria Cristina Ferreira - Coordenadora de Proteção Social e Especial, Representando a Secretaria de 

Família e Desenvolvimento Social do Paraná. 
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� Dia 29 de junho em São Paulo/SP 
Finalidade:  
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de São Paulo. 
Participantes:
o Desembargadora Angélica de Maria Mello do Almeida - Coordenadora da Mulher em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário de São Paulo 
o Dr. Arnaldo Hossepian Júnior - Subprocurador-Geral de Justiça de Relações Externas,  
o Dr. Fabiano Marques de Paula - Secretário Adjunto da Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania,  
o Dra. Gislaine Doraide Ribeiro Pato - Delegada de Polícia dirigente do Serviço Técnico de Apoio às 

Delegacias de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo 
o Dra. Karina Barros Cafife Batista - Assessora em Saúde da Mulher, representado a Secretário de 

Saúde, Dr. Giovanni Guido Cerri;  
o Dra Rosemary Corrêa - Gestora Executiva do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra 

a Mulher;  
o Dr. Renato Campos Pinto e Vitto - Defensor Público. 

� Dia 03 de julho 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado de Santa Catarina. 
Participantes:
o César Augusto Grubba – Secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina;  
o Dalmo Claro de Oliveira – Secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina; 

� Dia 13 de julho em Salvador/BA 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado da Bahia. 
Participantes:
o Maurício Teles Barbosa - Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia; 
o Jorge Santos Pereira Solla - Secretário de Saúde do Estado da Bahia; 
o Vera Lúcia Barbosa - Secretária de Políticas Para as Mulheres do Estado da Bahia; 
o Márcia Regina Ribeiro Teixeira - Promotora de Justiça e Coordenadora do Grupo de Atuação 

Especial em Defesa da Mulher, representando o Ministério Público do Estado da Bahia; 
o Mara Moraes - Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza; 
o Almiro Sena - Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; 
o Sulle Nascimento - Representante da Articulação de Mulheres Brasileiras. 

� Dia 14 de setembro em João Pessoa/PB 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado da Paraíba. 
Participantes:
o Cláudio Coelho Lima - Secretário de Segurança Pública do estado da Paraíba; 
o Waldson Dias de Souza - Secretário de Saúde do Estado da Paraíba; 
o Iraê Heusi de Lucena Nóbrega - Secretária da Mulher e da Diversidade Humana do estado da 

Paraíba; 
o Antonieta Maroja Nóbrega Machado - Juíza Substituta da Vara de Violência Doméstica Contra a 

Mulher;
o Roseane Araújo - Promotora de Justiça de Combate a Violência Doméstica Contra a Mulher; 
o Vanildo Oliveira Brito - Defensor Público Geral do Estado da Paraíba. 
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� Dia 31 de outubro 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Distrito Federal. 
Participantes:
o Ana Cristina Melo Santiago -  Delegada Chefe da DEAM; 
o Sandro Avelar - Secretário de Segurança Pública do DF; 
o Jorge Luiz Xavier - Diretor-Geral da Polícia Civil do DF; 
o Olgamir Amância Ferreira -  Secretária da Mulher do DF; 
o Marília Coelho Cunha -  Subsecretária de Vigilância em Saúde do DF; 
o Thiago André Pierobom -  Promotor de Justiça do DF; 
o Fabiana Costa Oliveira -  Promotora de Justiça do DF; 
o Dulcielly Nóbrega de Almeida -  Defensora Pública, Coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher; 
o Leila Rebouças -  Representante do movimento de mulheres. 

� Dia 07 de novembro no Rio de Janeiro/RJ 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Rio de Janeiro. 
Participantes:
o Tércia Amoldo Silveira - Diretora-Geral do Departamento Geral de Polícia da Baixada; 
o Célia da Silva Rosa - Delegada Tirular da DEAM-RJ; 
o Mônica Almeida - Subsecretária de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro; 
o Maria Célia Vasconcelos - Subsecretária Executiva da Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos do Rio de Janeiro; 
o Ângela Fontes - Presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher; 
o Renata de Vasconcelos Araújo Bresson - Promotora de Justiça; 
o Emanuelle Gangoni - Defensora Pública; 
o Sula Omari - Defensora Pública, Coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher. 

� Dia 13 de novembro em Campo Grande/MS 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Mato Grosso do Sul. 
Participantes:
o Wantuir Francisco Brasil Jacini - Secretário de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul; 
o Tai Loschi - Subsecretária da Mulher e de Promoção da Cidadania do Estado do Mato Grosso do Sul; 
o Hildebrando Coelho Neto - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul; 
o Ana Lara Camargo de Castro - Promotora de Justiça Titular da 48ª Promotoria de Justiça de Campo 

Grande; 
o Nancy Gomes de Carvalho - Subdefensora Pública do Estado do Mato Grosso do Sul; 
o Susiê Guarani - Representante dos Direitos Indígenas; 
o Cristiane Duarte - Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. 

� Dia 23 de novembro em Manaus/AM 
Finalidade: 
Debates sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Amazonas. 
Participantes:
o Paulo Roberto Vital de Menezes - Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas; 
o José Duarte dos Santos Filho - Secretário Executivo da Secretaria de Saúde do Estado do 

Amazonas; 
o Maria das Graças Soares Prola - Secretária Executiva da Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania do Estado do Amazonas; 
o Patrícia Macedo Campos - Juíza Titular da Vara Especializada de Violência Doméstica do Tribunal de 

Justiça do Estado do Amazonas; 
o Mário Ipyranga Monteiro Neto - Promotor de Justiça do Estado do Amazonas; 
o Davi Santana da Câmara - Promotor de Justiça do Estado do Amazonas; 
o Ariosto Lopes Braga Neto - Subdefensor Público–Geral do Estado do Amazonas; 
o Francy Júnior - representante do Fórum Permanente de Mulheres; 
o Miquelina Machado Tucano - representante das mulheres indígenas. 

Terça-feira 4    153Dezembro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



CPMI – Práticas criminosas desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo” 

� Dia 08 de maio 
Finalidade: 
Oitiva do responsável pela “Operação Vegas” da Polícia Federal  
Participantes:
o Raul Alexandre Marques de Souza – Delegado da Polícia Federal. 

� Dia 10 de maio 
Finalidade: 
Oitiva do responsável pela “Operação Monte Carlo” da Polícia Federal  
Participantes:
o Matheus Mella Rodrigues – Delegado da Polícia Federal. 

� Dia 22 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Carlos Augusto de Almeida Ramos.

� Dia 24 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Wladmir Garcez Henrique; 
o Idalberto Matias de Araujo; 
o Jairo Martins de Souza. 

� Dia 30 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do objeto da Comissão.  
Participantes:
o Cláudio Abreu; 
o José Olímpio de Queiroga Neto; 
o Gleyb Ferreira da Cruz; 
o Lenine Araújo de Souza.

� Dia 31 de maio 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos.  
Participantes:
o Demóstenes Torres – Senador da República. 

� Dia 5 de junho 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Walter Paulo de Oliveira;
o Sejana Martins 

� Dia 12 de junho 
Finalidade:  
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos. 
Participantes:
o Marconi Ferreira Perillo Junior – Governador do Estado de Goiás.
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� Dia 13 de junho 
Finalidade:  
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos. 
Participantes:
o Agnelo dos Santos Queiroz Filho – Governador do Distrito Federal.

� Dia 26 de junho 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Lúcio Fiuza Gouthier; 
o Écio Antônio Ribeiro dos Santos;
o Alexandre Milhomem. 

� Dia 27 de junho 
Finalidade:  
Oitiva acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Eliane Gonçalves Pinheiro;
o Luis Carlos Bordoni. 

� Dia 28 de junho 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Marcello de Oliveira Lopes;
o João Carlos Feitoza;
o Francisco Cláudio Monteiro. 

� Dia 10 de julho 
Finalidade:  
Esclarecimentos acerca do envolvimento entre o depoente e Carlos Augusto de Almeida Ramos. 
Participantes:
o Raul de Jesus Lustosa Filho – Prefeito de Palmas/TO.

� Dia 07 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Andressa Mendonça;
o Joaquim Gomes Thomé Neto.

� Dia 08 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Andréa Aprígio de Souza;
o Rubmaier Ferreira de Carvalho. 

� Dia 15 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Edivaldo Cardoso de Paula;
o Roseli Pantoja da Silva;
o Hillner Braga Ananias. 
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� Dia 21 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Léa Batista de Oliveira;
o Daniel Rezende Salgado. 

� Dia 22 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Jayme Eduardo Rincón;
o Aredes Correia Pires. 

� Dia 28 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Luiz Antônio Pagot;
o Adir Assad. 

� Dia 29 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Paulo Vieira de Souza;
o Fernando Cavendish;
o Gilmar Carvalho Moraes. 

� Dia 29 de agosto 
Finalidade:  
Oitivas acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Paulo Vieira de Souza;
o Fernando Cavendish;
o Gilmar Carvalho Moraes. 

� Dia 04 de setembro 
Finalidade:  
Oitiva acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o André Teixeira Jorge. 

� Dia 09 de outubro 
Finalidade:  
Oitiva acerca do objeto da Comissão. 
Participantes:
o Carlos Leréia – Deputado Federal. 
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DILIGÊNCIAS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão de Juristas – Anteprojeto de Código Penal (CJECP) 0 

CT - Reforma do Código Penal (CTRCP) 0 

CT - Código de Defesa do Consumidor (CTRCDC) 0 
Comissão Externa para acompanhar os Programas de Transposição e 
Revitalização do Rio São Francisco (CTERIOSFR) 0

CPI do ECAD (CPIECAD) 0 

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil 
(CPITRAFPE) 5

CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 1 

CPMI Operações Vegas e Monte Carlo (CPMIVEGAS) 0 

TOTAL 6

CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas no Brasil (CPITRAFPE) 

� Dia 05 de março em Manaus/AM 
Finalidade: 
Investigar fatos ligados ao suposto tráfico de haitianos para o Brasil. 
Participantes:
o Paulo Abrão - Secretário Nacional de Justiça; 
o Renato Zerbini Leao - Coordenador Geral do Comitê Nacional para os Refugiados;  
o Edmilson da Costa Barreto - Representante da Procuradoria da República do Estado do Amazonas; 
o Sergio Lúcio Fontes - Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Amazonas; 
o Padre Gustot Lucien - Pároco Haitiano; 
o Padre Gelmino Antônio Costa - Pároco da Igreja São Geraldo, Manaus-AM; 
o Rinaldo Gonçalves de Almeida - Coordenador do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do 

Trabalho; 
o Dermilson Chagas - Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Amazonas; 
o Dr. Audaciphal Hildebrando - Procurador da Procuradoria Regional do Trabalho; 
o Fernanda Alves dos Anjos - Diretora do Departamento de Justiça, Classificação, Título e 

Qualificação; 
o Simon Seraphin - Imigrante Haitiano; 
o Ketly Vibert Franceschi - Presidenta da Associação dos Trabalhadores Haitianos no Amazonas; 
o Regina Fernandes do Nascimento - Secretária de Assistência Social e Cidadania do Amazonas; 
o Alfredo Wagner Berno de Almeida - Universidade do Estado do Amazonas – UEA;  
o Dra. Denise Reif Kroeff - Gerente de Projetos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

Dia 14 de maio no Rio de Janeiro/RJ 

Finalidade: 
Esclarecimentos sobre uma suposta participação no tráfico internacional de pessoas, para fim de 
exploração sexual, de oito brasileiras, naturais do Rio de Janeiro, que foram impedidas de embarcar no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo com destino à Namíbia 
Participantes:
o Vilberto Ataíde Frazão 
o Bruna Rosa Belmont  
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� Dias 04 a 06 de junho em Washington (EUA) 
Finalidade: 
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de 
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil. 
Participantes:
o Patricia Kowall - FHI 360;
o Bela M. Shah - FHI 360;
o Kiera Derman - FHI 360;
o Sara Gilmer - Departamento de Estado dos EUA; 
o Casey Branchini - Departamento de Estado dos EUA;
o Theresa Segovia - Departamento de Justiça dos EUA
o Ngozi Onunaku - “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o Eskinder Negash - “Department of Health and Human Services (HHS)”;
o Curtis O. Porter- Diretor, Department of Health and Human Services (HHS)”;
o Bradley Mitchell - Departamento de Justiça dos EUA
o Mary Allison - Diretora do Polaris Project;
o Tiffany Williams - “Break the Chain Campaing”;
o Blair Bjellos - Assistente Legislativo;
o Ted Poe - Congressista;
o Allison Hollabaugh - Conselheira do Congressista Chris Smith; 
o Stephen Tausend  Conselheiro do Senador Jonh Cornyn;

� Dias 07 e 08 de junho em Nova York (EUA) 
Finalidade: 
Discutir assuntos relacionados ao tráfico de pessoas, bem como estabelecer contatos no sentido de 
incentivar a elaboração de acordos internacionais e bilaterais com o Brasil. 
Participantes:
o Amanda Kramer – “Assistant District Attorney”;
o Crystal DeBoise – “Urban Justice Center”
o Adriana Ongoiba – “Urban Justice Center”
o Amanda Joiejo – “Sanctuary for Families”
o Lori Cohen – “Sanctuary for Families”
o Laruen Hersh – “Sanctuary for Families”
o Tzili Mor – “Equality Now”
o Kristen Berg – “Equality Now”
o Maya Ibars - “Equality Now”
o Joanne Payne-Prayor - FBI
o Brian Naddow - FBI;
o Bruce May - FBI;
o Tara Manley - FBI;
o Warren Chiu - FBI;
o Anthony Bivona - FBI;
o Avaloy Lanning - Safe Horizon
o Susu Thatun - UNICEF 
o Ted Maly - UNICEF 
o Katisha K Andrew -“Deputy Administrator in the Center for Battered Women´s Legal Services”
o Yasmeen Hassan - “Global Director: Equality Now”; 

� Dia 16 de julho em Goiânia/GO
Finalidade: 
Tratar de matéria atinente ao objeto de investigação da Comissão. 
Participantes:
o Nelma Pontes – Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Goiás;
o Marcos Vinicius da Costa Júnior – Delegado Titular da Delegacia de Aruanã; 
o Thiago Galindo Plachefki – Promotor de Justiça do Estado de Goiás. 
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CPMI da Violência Contra a Mulher (CPMIVCM) 

� Dia 13 de setembro em Queimadas/PB 
Finalidade: 
Esclarecimentos acerca do caso de estupro coletivo ocorrido no município de Queimadas/PB. 
Participantes:
o Cassandra Maia Duarte – Delegada de Polícia; 
o Márcio Teixeira – Promotor de Justiça; 
o Flávia Batista Rocha – Juíza de Direito.
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D - ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO 

�

Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527) 
01 a 30/11/2012 

Solicitações Quantidade 

Atendidas 87 

Indeferidas 2

Total 89 

Informações Solicitadas por Canal de Entrada  
01 a 30/11/2012 

Tipo de Canal Quantidade 

Telefone  65 

E-mail 19 

Presencial 5

Total 89 
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Classificação dos Atendimentos Quanto ao Mérito
01 a 30/11/2012 

Atendimentos por Categorias Quantidade 

Informações sobre tramitação de proposições específicas 50 

Solicitações de listagem de proposições 4 

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc) 6 

Identificação de proposições  6 

Dúvidas gerais de processo legislativo 6 

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado 0 

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado 13 

Outras 4

Total 89 
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	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: NOVEMBRO 2012
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: NOVEMBRO 2012
	LNormal: 
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