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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia. Não é ela?

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O Casildo está primeiro?

Pois não.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O primeiro, na 
verdade, é o Senador Paulo Paim, e ele, na benevo-
lência, como sempre, está-me cedendo o espaço, em 
função de uma viagem que eu tenho.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. É comunicação inadiável?

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito; o Senador Paim é 
o segundo, então.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Pela Liderança do 
PCdoB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Inscrição pela Liderança do PCdoB.

Vamos começar com a primeira inscrita, que é a 
Senadora Ana Amélia.

Senadora Ana Amélia, V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Presidenta Marta Suplicy, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, Senador Paulo Paim, Senador Casildo Maldaner, 
Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV 
Senado e ouvintes da Rádio Senado, nesta semana, 
participei com vários Senadores – o Senador Casildo 
estava presente, a Senadora Vanessa, também – da 
cerimônia de lançamento da Agenda Legislativa da 
Confederação Nacional da Indústria, presente também 
o Presidente da Federação das Indústrias do meu Es-
tado, Rio Grande do Sul, Sr. Heitor Müller. Essa agenda 
parlamentar da indústria é um instrumento importante 
para o diálogo transparente do setor produtivo com o 
Congresso Nacional, o Governo Federal e a sociedade.

Entre os projetos que aguardam votação na Câ-
mara e no Senado, a indústria pede a aprovação da 
regulamentação do trabalho terceirizado, adoção do 
crédito financeiro do Imposto sobre Produtos Indus-

trializados e a eliminação do adicional de 10% do 
FGTS (Fundo de Garantia), Senadora Marta – daqui 
a pouco, vamos ter audiência sobre isso –, cobrado 
das empresas nas demissões sem justa causa. Esse 
dinheiro não vai para o trabalhador. O que vai para o 
trabalhador são aqueles 40% a que tem direito. Não é 
isso. Mas aquela ideia que o Governo adotou, criando 
esta multa de 10%, com o objetivo de financiar os pa-
gamentos das diferenças do Plano Collor e do Plano 
Verão. Só que agora, em julho, a Caixa encerra esses 
pagamentos todos e não haverá mais, portanto, razão 
para a cobrança desta multa de 10%.

Além disso, ainda se discute, no Senado Fede-
ral, o Projeto de Resolução nº 72, que trata de uma 
alíquota única de ICMS para os Estados. O objetivo é 
cessar a chamada “guerra dos portos”, que afeta o dia 
a dia das indústrias, pois a entrada de produtos impor-
tados, com a ajuda de um ICMS mais baixo, penaliza 
a produção de manufaturados no Brasil.

Tenho a convicção, porque ontem eu ouvi muito 
atentamente o discurso do Senador Casildo Maldaner, 
de Santa Catarina, Estado que faz essa isenção e tem 
suas razões para isso, e o discurso do próprio Senador 
Ricardo Ferraço, do Espírito Santo. Eu acho que o me-
lhor caminho é o diálogo e o entendimento, para evitar 
prejuízos a esses Estados que são tão importantes.

Nunca é demais lembrar que, no aspecto da 
agenda legislativa, que as reformas básicas para o se-
tor produtivo, como a reforma tributária e a trabalhista, 
não saíram das gavetas do Congresso até hoje, o que 
provoca esse grande número de projetos pedindo a 
desoneração da produção industrial.

O setor produtivo pede e merece maior atenção 
de todos nós, parlamentares, pois, apesar dos núme-
ros positivos de consumo e crescimento do país, o 
Brasil está longe de ser uma ilha de tranquilidade e 
prosperidade em meio à tempestade dos mercados 
europeus e americanos.

Neste ano, o anúncio do elenco de prioridades 
para a indústria na pauta de votações no Congresso 
é feito em um momento em que a indústria brasileira 
sofre com o processo de desindustrialização.

Uma situação provocada pela selvagem entrada 
de produtos importados, pela carga tributária pesada 
e os altos custos de uma infraestrutura deficitária. A 
aprovação de matérias na Câmara dos Deputados e 
Senado Federal, que possam ajudar a recuperação 
da indústria, deve ser considerada prioritária em nos-
sa agenda.

Se dermos uma rápida olhada, os projetos que 
hoje esperam pela votação representam uma mini-re-
forma e, se fossem votados, poderiam criar um cenário 
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mais adequado para o setor produtivo brasileiro e, con-
sequentemente, para trabalhadores e consumidores.

A carga tributária, por exemplo, leva a situações 
como a que vive o setor coureiro-calçadista do meu 
Estado, o Rio Grande do Sul, responsável por 30% 
da produção de calçados do País. Trata-se de uma in-
dústria que investe pesado na inovação do design dos 
produtos, na diversificação de mercadorias. Saem das 
indústrias gaúchas artigos de couros, como bolsas, 
carteiras e malas.

Esses itens integram a cadeia do vestuário e têm 
uma taxação de 10% de IPI. Porém, os mesmos produ-
tos, feitos com material sintético, a maioria importados, 
não são penalizados pela tributação do IPI e chegam 
ao mercado bem mais baratos. O que pode parecer 
bom para o consumidor é, na verdade, um incentivo à 
falsificação e também à pirataria.

Esse tratamento tributário diverso para o couro 
natural e sintético é um absurdo, pois é um convite 
à informalidade e à pirataria, uma concorrência tam-
bém desleal, que está fechando fábricas de artigos de 
couro. Fica difícil concorrer com artigos de qualidade 
duvidosa, que entram no País com impostos inferiores 
e, consequentemente, com preços também inferiores.

Enquanto os navios com produtos importados 
fazem fila nos portos brasileiros, os colaboradores das 
indústrias do nosso País e do meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, fazem fila para receber as rescisões de contrato 
de trabalho, a sua carta de demissão, Senador Paulo 
Paim. O Brasil não pode se dar ao luxo de continuar 
na condição de ser apenas um exportador de matéria-
-prima. Precisamos estimular a agregação de valor e 
diminuir o fardo de quem produz e de quem trabalha.

O processo de desindustrialização não é novo, 
há muito tempo as indústrias vêm sentindo o peso da 
tributação dos altos juros, do câmbio distorcido e da 
logística deficiente e cara. A nossa indústria de má-
quinas, por exemplo, na década de 80, era a 5ª maior 
indústria do mundo. Hoje, o Brasil caiu para o 14º lu-
gar como fabricante de máquinas em todo o mundo.

O empresário Luiz Aubert Neto, presidente da 
Abimaq, que participou da última audiência pública 
da Comissão de Assuntos Econômicos para discutir 
a guerra dos portos, não tem dúvidas de que a de-
sindustrialização já está instalada no setor produtivo 
brasileiro, em especial no setor de bens de capital.

O empresário afirma que, se não for encontrada 
uma solução, no final, quem irá sofrer as consequên-
cias mais negativas serão os operários das indústrias, 
que ficarão sem emprego. Para ele, o empresário não 
acaba, muda de atividade, importa e transforma-se 
em comerciante.

O peso dos impostos nos produtos brasileiros 
afeta não só a indústria, é um fardo também para o 
consumidor. Estamos próximos da Páscoa e dou como 
exemplo a carga tributária sobre a cesta de Páscoa ou 
sobre os nossos chocolates. O chocolate fica muito 
mais amargo se você souber que paga 38,6% só de 
impostos quando compra um ovinho de chocolate. O 
preço do vinho tem 55% só de tributos, e 43% do que 
se paga pelo bacalhau é composto de impostos. Para 
ter a ideia de quanto paga, o consumidor deveria ter 
o direito de visualizar, na nota fiscal, o volume de im-
postos pagos sobre os produtos que paga no dia a dia, 
como acontece em países como os Estados Unidos e 
a África do Sul, só para citar dois exemplos.

Um projeto de lei de autoria do Senador Renan 
Calheiros tramita no Senado e Câmara desde 2006 e 
estabelece medidas para que os consumidores sejam 
esclarecidos dos impostos que estão pagando sobre 
as mercadorias e serviços, através da nota fiscal ou no 
computador da loja no ato da compra. Acredito que a 
exibição dos impostos nas notas fiscais não é possível 
aqui no Brasil, porque as notas fiscais seriam muito 
longas e usaríamos muito mais papel para exibir toda 
a taxação de serviços e mercadorias compradas.

Só assim o consumidor poderia ter a ideia do 
que está pagando todos os dias, nas idas e vindas aos 
mercados públicos ou supermercados.

E a arrecadação de impostos nunca foi tão eleva-
da! Menos mal que a Presidenta Dilma, hoje, lá, ao se 
despedir da sua visita oficial à Índia, tenha reafirmado 
que a carga tributária no Brasil é alta e que é preciso 
desonerar o setor produtivo.

Mesmo com a retração da atividade industrial, 
o caixa do Governo Federal continua acumulando ar-
recadações recordes. Matéria do jornal O Estado de 
S. Paulo diz que a arrecadação tributária federal em 
fevereiro foi de R$71,9 bilhões, 5,9% maior que o ar-
recadado em fevereiro do ano passado.

Reconheço que o Ministério da Fazenda tem feito 
anúncios pontuais para socorrer a indústria brasileira e 
o mercado nacional, hoje em recessão. Os encargos da 
Previdência já foram barateados para alguns setores 
e as exportações começam a ser desoneradas, mas 
essas são medidas que apagam o fogo do momento. 
O Brasil não pode continuar sendo o País do atalho, 
que procura sempre chegar ao objetivo final eliminan-
do etapas e, por isso, queimando oportunidades de 
crescimento sustentável e contínuo.

Volto a dizer que o que falta ao Brasil é um plano 
industrial, um programa que visualize todas as neces-
sidades do setor produtivo brasileiro, discutindo o custo 
trabalhista, a carga tributária, a infraestrutura.
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Aliás, senhoras e senhores, creio que esse é um 
problema crônico do nosso País. Trabalhamos para 
resolver os problemas que aparecem, não criamos 
programas que visualizem as necessidades do País 
como um todo e que possam dar resultados em longo 
prazo, evitando, muitas vezes, as crises.

Um dos setores que merecem esse tipo de aten-
ção e um programa de longo prazo está focado na 
educação.

Melhorar o nível do ensino da população e pro-
porcionar melhor qualificação para o nosso trabalhador 
vai dar melhor competitividade para a nossa indústria, 
mas está difícil tirar do papel também os programas 
educacionais.

O Plano Nacional da Educação está na Câmara 
desde 2010. Antes mesmo da aprovação desse pla-
no, teremos de mudar o próprio título do projeto, pois 
2011 já ficou no passado e ainda não implantamos 
esse programa.

Ciência sem Fronteiras, um programa do Gover-
no Federal, que tem o cuidado especial da Presidenta 
Dilma Rousseff de dar prioridade a ele, tem sido man-
chete nos jornais nas últimas semanas, como aposta 
do Governo para a formação de pesquisadores.

Ciência sem Fronteiras promete levar para uni-
versidades renomadas no exterior 100 mil alunos bra-
sileiros em busca de melhorar a capacitação de nossos 
pesquisadores.

Ontem, o programa foi manchete novamente, não 
pelos resultados, mas por atraso de pagamento. Estu-
dantes não receberam o dinheiro que seria destinado 
para o pagamento de alimentação, aluguel e outros 
custos para manter o bolsista no exterior.

O Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, diz 
que não tem ideia de quantos estudantes não recebe-
ram a ajuda até hoje.

O que sabemos é que problemas como esses 
mostram a importância que o Brasil dá à educação 
e irão prejudicar o programa de bolsas educacionais 
para brasileiros no exterior.

Estou terminando, Srª Presidente. Agradeço-lhe 
a generosa ampliação do meu tempo.

Ou encaramos nossas deficiências, organizamos 
e cumprimos programas de longo prazo, ou teremos 
que concordar com a análise de economistas ingleses 
que afirmam que o Brasil pode ter atingido o índice 
máximo do crescimento, pois não fez a lição de casa, 
aprovando reformas básicas, e não investe em capa-
citação de mão de obra.

A qualidade da educação está intimamente ligada 
à competitividade de nossa indústria. Com profissio-
nais qualificados, poderemos melhorar a qualidade de 
nosso produto e ganhar espaço no mercado externo.

Não há dúvida, Srªs e Srs. Senadores, nossos 
telespectadores da TV Senado, que, na sociedade do 
conhecimento em que vivemos hoje, o desenvolvimen-
to de um país está intimamente ligado à capacidade 
deste mesmo país de inovar.

Mas o protagonismo só virá com a adoção de 
políticas com começo meio e fim. Programas que pos-
sam garantir avanços constantes e de muita qualidade.

Srª Presidente, eu gostaria que fosse registrado 
nos Anais da Casa, o editorial do jornal de hoje do jor-
nal O Estado de S. Paulo, cujo titulo é: “A importante 
pauta da CNI”

Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08759 5ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08760 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendida na forma do Regimento.

Parabéns, Senadora, pelo brilhante discurso, o 
qual assino embaixo, dizendo da nossa indústria. E 
eu, como paulista, tenho essa percepção muito forte 
no meu Estado, da desindustrialização e da necessi-
dade de políticas. Somos duas nessa batalha, assim 
como o Senador Casildo, que sei que também peleja 
nessa direção.

E concedo a palavra agora, como orador inscri-
to, ao Senador Casildo Maldaner. Em seguida, será o 
Senador Simon. Caso S. Exª não esteja presente, será 
o Senador Suplicy, que já está presente.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Nobre Presidente Marta Suplicy, caros colegas, 
em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez ao 
Senador Paulo Paim, que me cedeu a preferência para 
que eu pudesse fazer esta comunicação inadiável, em 
função de compromisso que eu tenho logo em seguida.

Mas não pude deixar de, neste instante, caros 
colegas, trazer uma preocupação a esta Casa pela 
decisão do STJ exarada ontem em relação às pessoas 
que possam estar em dia, possam estar normais no 
trânsito. A decisão de ontem do STJ, de certo modo, 
à primeira vista, criou uma confusão na cabeça da so-
ciedade brasileira, em função da lei seca. E eu trago 
algumas preocupações, algumas considerações em 
relação a esse caso.

A partir desse entendimento de ontem do STJ, 
apenas o uso do bafômetro ou um exame de sangue 
pode comprovar, para fins penais, a embriaguez do con-
dutor de veículo automotor. Quer dizer, a partir dessa 
decisão, para constatar a embriaguez do condutor, só 
com o teste do bafômetro ou outro exame de sangue.

Trata-se de um grave retrocesso na luta pela 
preservação da vida, pela humanização do trânsito e 
da cidadania. Apesar dos avanços obtidos com a Lei 
Seca, os números mantiveram-se assustadores, em-
bora tenha sido registrada uma redução. A partir de 
agora, a tendência é de agravamento.

Apenas em 2011, para recordar, foram pagas pelo 
DPVAT, o seguro obrigatório de veículos, cerca de 370 
mil indenizações, sendo 58 mil por morte e 240 mil por 
invalidez permanente. Importante notar que estes são 
os números do DPVAT que, muito provavelmente, não 
englobam todo o universo de ocorrências.

Caros colegas, este não é um cenário de trân-
sito, mas de uma guerra, que vitima 58 mil brasileiros 
ao ano – o mesmo número de americanos mortos na 
Guerra do Vietnã, nos 16 anos de duração do confli-
to! No Vietnã, foram 16 anos de conflito para, mais ou 
menos, os americanos perderem o mesmo número de 

pessoas que nós perdemos em mortes no trânsito no 
ano passado – em um ano só!

Não há dúvidas de que o uso de álcool ao volante 
é um dos grandes responsáveis pela estatística maca-
bra, e a Lei Seca representou um significativo avanço 
ao combate dessa prática, largamente disseminada 
em nossa sociedade.

Obviamente, é direito legítimo de qualquer cidadão 
maior de idade fazer uso de bebidas alcoólicas. Não 
há dúvida. Mas não podemos jamais, por esta razão, 
admitir o comprometimento da sua vida e da vida de 
outros. Porque, na verdade, aquele que se encontra 
alcoolizado ao dirigir está com uma arma nas mãos, 
usando um veículo que pode prejudicar a si próprio ou 
a outrem. Ele não está em condições. Então, ele está 
com uma arma na mão e com insegurança. 

Não nos cabe, neste momento, explorar as filigra-
nas legais que conduziram os nobres ministros do STJ a 
essa conclusão, que pode se converter em combustível 
para a impunidade. No entanto, é inescapável que cabe 
a esta Casa de leis propor as alterações necessárias 
no Código Brasileiro de Trânsito, no Código Penal ou 
em qualquer outro regramento jurídico.

Quero trazer, neste momento, a informação, cara 
Presidente e nobres colegas, de que já solicitei à Con-
sultoria do Senado Federal um estudo aprofundado 
acerca da decisão do STJ. Proporemos, no menor 
prazo possível, as alterações legais que se fizerem 
necessárias,para que seja restabelecido nosso cami-
nho rumo à civilidade e à preservação da vida.

São essas as nossas considerações, que eu 
não podia deixar de trazer, num momento em que se 
criou certa confusão, repito, na cabeça das pessoas 
do Brasil inteiro em função do que foi decidido pelo 
Superior Tribunal de Justiça ontem. Isso, sem dúvida, 
traz transtorno e uma discussão muito forte. Nós, que 
precisamos construir as ferramentas e os elementos 
para que o Judiciário possa decidir – e não vamos 
culpá-los, pois devem estar decidindo baseados na 
legislação em vigor -, temos de fazer com que essas 
dúvidas sejam sanadas, criando a legislação compe-
tente que dê segurança para que possamos preservar 
a cidadania e as vidas neste País.

Muito obrigado, nobre Presidente. 
É a comunicação que eu gostaria de fazer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner. 
Com a palavra a Senadora Vanessa. Chegou a 

sua delegação para falar pela Liderança do PCdoB.
V. Exª tem a palavra. Em seguida, será o Senador 

Pedro Simon, como orador inscrito.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Senadora Marta Suplicy.

Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
companheiros e companheiras, antes de falar do as-
sunto que me traz a esta tribuna, eu gostaria de fazer 
um breve registro de que, na próxima segunda-feira, no 
Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, acon-
tecerá uma atividade realizada conjuntamente, entre 
o Governo do Estado do Amazonas, a Secretaria de 
Estado de Produção Rural e o Grupo Pão de Açúcar, 
que fará o lançamento do processo comercial do pi-
rarucu da Amazônia processado, conhecido como o 
bacalhau da Amazônia.

Então, na segunda-feira, haverá essa atividade, 
que considero da mais extrema importância, porque 
isso vai marcar o início da comercialização daquele 
que é o primeiro bacalhau da Amazônia, do Brasil, 
processado em nossa região.

E quero destacar aqui, Srª Presidenta, que o Go-
verno do Estado do Amazonas, através da Secretaria de 
Produção Rural, tem-se dedicado muito a esse projeto. 

A primeira fábrica do processamento do pirarucu, 
para que ele se transforme em bacalhau, foi instalada 
no interior do Amazonas, no Município de Maraã, e 
está localizada exatamente numa reserva ambiental. 
E todo o pirarucu utilizado para fins comerciais é pro-
duto de manejo de uma grande área de preservação 
ambiental do Estado do Amazonas, que é a área de-
nominada de Mamirauá. 

Portanto, na segunda-feira, haverá essa soleni-
dade importante. Irá, do Estado do Amazonas, o chefe 
de cozinha Felipe Schaedler, do restaurante Banzeiro, 
localizado na cidade de Manaus; também terá participa-
ção o chefe Edinaldo Santana, do restaurante Dressing.

Então, é uma atividade importante, que eu não 
poderia deixar de destacar desta tribuna.

Mas, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a 
Presidenta Dilma participa de uma reunião na Índia 
com os Brics – Brasil, Rússia, Índia, China, África do 
Sul –, tratando de assuntos diversos, de uma melhor 
organização do bloco de países emergentes e em pro-
cesso de desenvolvimento e das nações mais impor-
tantes do planeta. Ela teve a possibilidade de levantar 
preocupações com o processo produtivo nacional e 
de falar como vêm sofrendo vários países, inclusive o 
Brasil, submetidos que estão à concorrência desleal.

A Senadora Ana Amélia acabou de falar aqui do 
lançamento da agenda da indústria, a Agenda Parla-
mentar Legislativa da Indústria, que foi um ato também 
realizado pela Confederação Nacional da Indústria nes-
ta semana, do qual tive a oportunidade de participar. 
E lá estavam empresários, presidentes, dirigentes de 

federações da indústria de todos os Estados brasileiros, 
inclusive representantes do Polo Industrial de Manaus. 
E uma das grandes preocupações que o empresariado 
brasileiro levanta – e não é só deles a preocupação, 
mas também das centrais sindicais – diz respeito à 
perda da competitividade dos produtos nacionais por 
uma série de razões, seja porque não temos um pro-
cesso plenamente desenvolvido, seja porque temos 
sofrido uma concorrência extremamente predatória, 
concorrência que faz com que produtos importados 
cheguem em condições mais acessíveis aos consu-
midores do nosso País.

E é com muita tristeza que relato que o faturamen-
to da indústria, neste ano de 2012, no Polo Industrial 
de Manaus, não tem sido diferente. Ele ficou no verme-
lho. Ou seja, houve um decréscimo. O desempenho do 
mês de janeiro deste ano de 2012 em relação ao mês 
de janeiro de 2011 fez com que o desenvolvimento da 
produção no Polo Industrial de Manaus sofresse uma 
retração, Srª Presidente. E para nós, Senador Paulo 
Paim, é muito triste chegar aqui – eu que tenho vindo 
com certa constância a esta tribuna falar exatamente 
sobre este ponto – e dizer que, depois de dois anos 
consecutivos de resultados positivos, no primeiro mês 
deste ano, o resultado foi negativo.

As receitas das empresas na capital amazonense 
caíram na ordem de mais de 2,5%, comparativamente 
ao mesmo período do ano passado. O polo eletroeletrô-
nico foi o único que conseguiu se manter em expansão 
no mês de janeiro. Os outros dois polos importantes – 
o químico e o de duas rodas – sofreram uma retração 
significativa. O polo de duas rodas teve uma retração 
superior a 1%; e o polo químico de quase 10,5%. Isso 
se reflete também no saldo de emprego, que foi ne-
gativo no Polo Industrial de Manaus. O saldo negativo 
foi de quase mil empregos.

Portanto, são medidas importantes que o Gover-
no brasileiro precisa adotar para reerguer a indústria 
nacional.

Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Com a palavra o Senador Pedro Simon, como 

orador inscrito.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Parlamentares, há exatamente um 
ano, exatamente às 14h23, o Brasil perdia a presença 
física de José Alencar. O mineiro Zé Alencar, como ele 
era chamado, embarcou no trem da história que ele 
tanto contribuiu na sua construção. Uma história tão 
simples na essência, como ele e, ao mesmo tempo, 
tão completa de exemplos, como a de todos aqueles 
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que, nesta travessia terrena, cunharam o nome no 
memorial do País.

Na fila daquelas pessoas simples, também como 
ele, que lhe dedicaram o último adeus, o noticiário mos-
trou uma senhora, palavreado singelo, mas que deu o 
tom da imagem que ele construiu para os verdadeiros 
seres humanos.

Ela havia marcado uma cirurgia, com as mesmas 
características das tantas a que ele se submeteu, exa-
tamente naquele dia em que, sol a pino, aguardava a 
sua vez de passar, mesmo que por um lapso de instan-
te, ante o corpo do ex-Senador e ex-Vice-Presidente.

Ela disse mais ou menos assim: 

Eu desmarquei a minha cirurgia, e não 
vim aqui para pedir a ele um milagre para o meu 
caso. Eu vim lhe pedir para que peça a Deus 
que me dê pelo menos um pouco da força e 
da coragem que ele demonstrou durante esse 
longo período de sofrimento. Só isso!

Aquela mulher, singela no vestir e no falar, tal 
como ele, demonstrou não só o seu reconhecimento 
pelo ser humano Zé Alencar. Ela afirmou a sua cer-
teza de que ele está, agora, junto de Deus, A mesma 
certeza de todos nós.

Portanto, a ele, que foi e que sempre será uma 
das nossas maiores referências, e que conhece tão 
bem a vida e a lida de todos os brasileiros, pedimos 
que rogue a Deus, agora, por todos nós. Pela nossa 
saúde, pela nossa paz, pela recuperação dos nossos 
melhores valores humanos e éticos. E que ele viva, 
agora, intensamente, a eternidade, porque poucos 
como ele merecem tanto a paz dos justos.

O médico-cirurgião Raul Cutait, que por um lon-
go tempo atendeu o ex-Vice-Presidente, disse em seu 
artigo na Folha de S. Paulo:

Mais de uma vez, em conversas reflexi-
vas, pude lhe dizer que o via como exemplo de 
sucesso profissional, político e familiar, mas em 
especial como um exemplo de paciente. Neste 
aspecto, ele influenciou milhões de brasileiros, 
que viam nele um porta-bandeira de fé, da es-
perança e da determinação. Quantas vezes, 
enquanto andávamos pelo hospital, cruzamos 
com pacientes que faziam questão de lhe dizer 
que eles se fortaleceram nas lutas contra as 
suas doenças vendo sua força de vontade de 
vencer o próprio mal.

O mesmo médico termina assim as suas reflexões:

Na sua infindável procura pelo significado 
da vida, o homem usa explicações racionais, 
emocionais, científicas e religiosas. Na busca 

de sentir que a vida valeu a pena, até mesmo 
sem entendê-la em sua plenitude, tenta con-
quistar amor, felicidade, paz, saúde, sucesso 
e tantas outras coisas. Para mim, o José Alen-
car chegou lá”.

Pois é, o Zé chegou lá. E, na sua travessia entre 
nós, ele deixou menos árduos os nossos caminhos 
ainda a trilhar. Basta que sigamos, agora, a sua luz.

Difícil alguém que tenha dialogado com a morte 
com tanta serenidade como ele. Ele dizia não temê-
-la. Dizia também que, se Deus quisesse levá-lo, não 
precisaria de mais cânceres. Por isso, ele vivia a vida 
intensamente.

A propósito, eu me lembro de um filme de Berg-
man, rodado nos idos de 1957, Presidente Suplicy, 
chamado “O Sétimo Selo”. Um cavaleiro retorna das 
cruzadas e, no caminho, se defronta com a morte. 
“Veio me buscar?” – ele pergunta à morte. “Ando com 
você há muito tempo” – ela responde. “Eu sei” – diz 
ele. “Está preparado?” – indaga a morte. “O meu corpo 
está, mas eu não” – conclui o cavaleiro.

José Alencar sabia que a morte lhe rondava, mas 
inverteu a conclusão do cavaleiro do filme de Bergman. 
Eu diria, ele, José Alencar, estava preparado, mas o 
corpo de José Alencar é que não estava. “O meu cor-
po não é de morte, mas, de vida. A minha e a de tan-
tos outros que lutarão nessa verdadeira cruzada con-
tra este mal, que ainda persiste, apesar de tamanho 
avanço da ciência.” 

Circulou na Internet uma historinha, então po-
pular, sobre a travessia de José Alencar para outra 
dimensão. Diz ela: quando ele chegou no Céu, encon-
trou as portas abertas. Estranhou, entretanto, que não 
havia uma alma a recebê-lo. A justificativa foi dada por 
São Pedro: “É que nós já havíamos marcado com ele 
umas dez vezes e, em todas, ele desmarcou. E nós 
não comparecemos a esse encontro. Acredito que ele 
terminaria não acontecendo”.

Eu fui um daqueles que, petulante, tentei conven-
cer a Deus da importância de permanência ao nosso 
lado sempre maior de José Alencar, como ser huma-
no e como homem político. Como ser humano, princi-
palmente nesses tempos em que estamos perdendo 
cada vez mais o verdadeiro sentido de humanidade; 
humanidade entendida como natureza humana, como 
gênero humano e, principalmente, como benevolência, 
como clemência, como compaixão, como bondade e 
solidariedade, como valor. Tudo o que o Zé tinha.

Como homem público, principalmente nesses 
momentos de descaminhos da política, de apropria-
ção indébita do que é essencialmente coletivo, a de-
fesa da atividade pública como um sacerdócio – tudo 
como ele sempre foi.
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Nada mais merecida, portanto, a homenagem 
que lhe propiciou como derradeiro a Presidente Dilma 
Rousseff. Ela lhe estendeu a rampa do Palácio para 
que o povo pudesse reverenciá-lo. Admiradores anô-
nimos, tantos Zés, tantos Silvas quanto ele, todos os 
sotaques irmanados pelo mesmo tipo, jeitão do povo 
brasileiro de ser.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Pedro Simon, queria dizer que é muito 
belo este pronunciamento em que V. Exª homenageia 
o nosso ex-Vice-Presidente José Alencar. O próximo 
orador é o Senador Paulo Paim, mas, S. Exª estiver de 
acordo, vou conceder-lhe o tempo necessário para que 
possa concluir o seu pronunciamento como V. Exª e o 
ex-Vice-Presidente José Alencar merecem.

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

De certa maneira, Deus entendeu ao colocar, 
neste momento, V. Exª na presidência. Todos nós sa-
bemos por quê.

Obrigado.
A vida do Zé Alencar, nos seus últimos tempos, 

lançou, também, um desafio à ciência. Não pelo tem-
po que ele viveu a mais, mas pelo tempo que ainda 
deixou de viver, apesar dos reconhecidos avanços do 
conhecimento.

O homem ostenta nas nossas telas de plasma, 
cristal líquido, ou led, o míssil que destrói, com preci-
são milimétrica, o alvo a quilômetros de distância. Mas 
ainda não consegue entender inteiramente o que des-
trói as suas próprias células. Mostra a imensidão do 
universo, em três dimensões, mas ainda morre picado 
por um único mosquito quase sem dimensão.

O cirurgião Raul Cutait inicia o mesmo artigo ci-
tado dizendo:

Para um médico, a perda de um paciente 
é sempre motivo de reflexões: foi feito o me-
lhor? Fez tudo que poderia ser feito? Algo po-
deria ter sido diferente? Foram respeitados os 
desejos do paciente? E os de sua família? Fui 
determinado e, ao mesmo tempo, acolhedor, 
quando necessário?

Tenho certeza de que o Zé Alencar não se dei-
xou levar, tal qual o personagem do filme, não apenas 
para que a ciência caminhasse no sentido de buscar a 
cura para o mal que lhe acometeu. O que já teria sido 
uma contribuição valorosa.

Ele foi além. A sua luta pela vida foi um tempo 
de plantio, nas nossas consciências, da semente de 
uma ampla revisão das nossas prioridades. A comida 
e não a fome. O pão e não o canhão. A dignidade do 
trabalho e não a humilhação do desemprego. A ética e 

não a corrupção. A luz da educação e não a escuridão 
do analfabetismo. A vida e não a morte.

O cavaleiro do filme do Bergman propôs um jogo 
de xadrez com a morte. Postergou-a o tempo suficiente 
para que o Diretor pudesse, através da arte, convidar-
-nos a uma profunda reflexão sobre a vida.

O Zé Alencar também dialogou com a morte e, 
igualmente, a postergou o tempo suficiente para que 
nós, da mesma forma, pudéssemos refletir sobre a 
existência humana. Na arte do filme, o Bergman. Na 
vida do Zé, a sua inabalável fé!

Ele se valia de Santo Agostinho: “O homem deve 
viver preparado para morrer a qualquer instante, e pro-
ceder como se não fosse morrer nunca”. Frase de San-
to Agostinho que Zé Alencar fazia questão de repetir. 

Pois é, no jogo de xadrez da vida, o corpo do Zé 
Alencar chegou ao seu instante. Mas a sua alma, o 
seu legado, os seus ideais, os seus ensinamentos, o 
seu exemplo, não morrerão nunca!

Ele dizia não temer a morte, mas a desonra.
Eu acho que não há melhor imagem que represen-

te o que o país sentiu naquele momento da travessia 
do nosso Vice-Presidente, que a do Sr. Honório Car-
neiro, seu secretário particular durante quatro décadas. 
Ante a pergunta do jornalista sobre o que ele estava 
sentindo naquele momento, a sua primeira reação foi 
um sepulcral silêncio. E duas lágrimas rolaram pelo 
seu rosto entristecido.

Melhor resposta não poderia haver. Estou certo 
de que, com aquele silêncio, aquela tristeza e aque-
las lágrimas, com elas ele respondeu em nome de 
milhões de brasileiros: “Ainda não caiu a ficha” – ele, 
enfim, murmurou.

Nem a nossa!
O Zé Alencar deixou, entre as imagens dos san-

tos de sua devoção, um manuscrito com a letra de uma 
canção de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito 
chamada “Quando eu me chamar saudade”. 

“Uma premonição” – como falou o mesmo jor-
nalista. 

Diz assim a canção:

Sei que amanhã
Quando eu morrer
Os meus amigos vão dizer
Que eu tinha um bom coração
Alguns até hão de chorar
E querer me homenagear 
Fazendo de ouro um violão 
Mas depois que o tempo passar 
Sei que ninguém vai se lembrar 
Que eu fui embora 
Por isso é que eu penso assim 

9ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08764 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Se alguém quiser fazer por mim, que 
faça agora.

Me dê as flores em vida
O carinho, a mão amiga,
Para aliviar meus ais.
Depois que eu me chamar saudade
Não preciso de vaidade
Quero preces e nada mais.

Pena que este País não cultive a sua melhor 
memória. O Zé Alencar não pode ser esquecido pelo 
povo brasileiro. Exatamente porque ele tinha um bom 
coração, como diz a letra da canção. Eu só inverteria 
o sentido do último verso. Exatamente por ter um bom 
coração, agora que ele se chama saudade, e que nun-
ca se valeu da vaidade, está, certamente, na celestial 
divindade.

Então, não é mais ele quem nos pede preces. Sei 
que oração nunca é demais. É a ele que invocamos, 
agora, nas nossas súplicas, em um momento em que 
tantos, tudo indica, não aprenderam as lições deixa-
das pelo Zé Alencar.

Que ele olhe por nós, para aliviar os nossos tantos 
ais. E que, merecidamente, descanse em paz.

Aí sim, como naquela canção, nada mais.
Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
a Sra. Marta Suplicy, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Querido Senador Pedro Simon, V. Exª faz 
um tributo muito belo ao querido Vice-Presidente José 
Alencar, que, por oito anos, foi um companheiro sim-
plesmente extraordinário. Primeiro, houve a viabilidade 
concreta, pela percepção do Presidente Lula, de que 
ele seria um companheiro tão significativo, que abriria 
a possibilidade de o Presidente Lula, então candidato 
pela quarta vez, ser bem-sucedido. José Alencar foi 
uma escolha fundamental para que isso tivesse ocor-
rido. Ao longo dos oito anos – o Senador Paulo Paim 
também é testemunha –, ele agiu de maneira muito 
leal a tudo em que acreditava, dando força ao Presi-
dente Lula, para que este conseguisse realizar a mis-
são extraordinária.

Sei que V. Exª, Senador Simon, aqui procedeu 
sempre como uma pessoa que se sentia amigo do 
Presidente Lula. Muitas vezes, formulou críticas inci-
siva e assertivamente. Mas observem que, quando faz 
críticas, o Senador Pedro Simon as faz como quem diz 
as coisas para um amigo de quem gosta.

V. Exª teve a oportunidade de encontrá-lo e de 
com ele dialogar. Lembro-me, inclusive, de uma via-

gem de avião, por ocasião do enterro, salvo engano, 
do Senador Ramez Tebet ou de outro amigo em co-
mum. Então, tiveram a oportunidade de estar juntos e 
de falar a respeito disso.

Suas palavras lembraram as atitudes exempla-
res de José Alencar para enfrentar as dificuldades 
que teve nos anos em que foi acometido pelo câncer. 
Ele teve a coragem de enfrentar a doença com mui-
ta vitalidade, energia e disposição. Ele deu força a si 
próprio, à sua família, à sua esposa, aos seus filhos e 
também a todos que estavam em torno dele. Eis por 
que o exemplo dele, que V. Exª ressaltou, vale para 
todos nós, brasileiros.

Meus cumprimentos!
Senador Paulo Paim, V. Exª tem a palavra para 

fazer uma breve comunicação, pelo tempo que consi-
derar adequado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Suplicy, como não há nenhum Senador no plenário, 
eu queria falar como orador inscrito, já que também 
consto na lista como orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito bem!

V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Senador Suplicy.

Eu queria, primeiro, cumprimentar aqui a Ministra 
da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, 
que encaminhou, hoje pela manhã, à Comissão de Di-
reitos Humanos, que presido, uma nota dura e incisi-
va, contestando uma decisão do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), a qual endossei e submeti à votação. A 
Comissão me autorizou a lê-la não só naquele espa-
ço da Comissão, mas também da tribuna do Senado 
da República.

A nota da Ministra repudia a decisão tomada 
pelo STJ, que inocentou um homem da acusação de 
ter violentado e estuprado três meninas de 12 anos de 
idade. A sociedade, como diz a Ministra, está perplexa, 
porque o STJ alega presunção de violência no crime 
de estupro, em razão de as menores serem conside-
radas prostitutas. Portanto, as próprias vítimas são 
responsabilizadas pela situação de vulnerabilidade 
em que se encontravam.

Assim como a Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, em sua Nota Pública, a 
Comissão de Direitos Humanos do Senado também 
protesta com a mesma veemência.

Sr. Presidente, com a sentença proferida pelo 
STJ, um homem foi inocentado da acusação de estu-
pro, um dos crimes mais graves e brutais cometidos. 
Essa decisão abre um precedente perigoso, que fra-
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giliza pais, mães e todos aqueles que lutam para cui-
dar efetivamente das nossas crianças e adolescentes.

O Acórdão do Tribunal de Justiça (TJ) de São Pau-
lo manteve a absolvição do acusado, como justificativa 
de que as vítimas, à época, de fato, estavam longe de 
ser inocentes, ingênuas, inconscientes, desinforma-
das a respeito do sexo. Consideramos isso inaceitável!

Sr. Presidente, a Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa subscreveu, na íntegra, a nota 
da Ministra Maria do Rosário, a nota pública emitida 
pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. Enfatizamos isso numa reunião ampla, 
da qual participaram líderes dos Conselhos Tutelares 
de todo o Brasil. Eles bateram palmas quando aprova-
mos a nota de repúdio ao TJ de São Paulo.

Sr. Presidente, hoje, pela manhã, houve um saldo 
positivo, pois aprovamos o projeto da nobre Senado-
ra Lúcia Vânia, do PSDB, com o relatório do Senador 
Gim Argello, do PTB, que garantiu aos conselheiros 
tutelares os mesmos direitos dos outros trabalhadores. 
Eles estavam à margem da lei, não tinham direito à 
previdência, à carga horária, à jornada de trabalho, a 
aviso prévio, a férias. Enfim, foram garantidos a eles, 
mediante esse projeto, direitos iguais aos dos outros 
trabalhadores.

Termino, dizendo que foi unânime. E acredita-
mos ainda que o Poder Judiciário fará uma reflexão 
sobre a medida tomada e voltará atrás em nome dos 
direitos humanos.

Sr. Presidente, no tempo que me resta, quero 
chamar a atenção dos nobres Senadores e Senadoras 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 83/2007, casual-
mente também da ex-Deputada, hoje Ministra Maria 
do Rosário, que anistia os trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos punidos em razão 
da participação em um movimento grevista no perío-
do compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 23 de 
fevereiro de 2006.

A proposição da hoje Ministra, na época Depu-
tada Federal, tem como justificação o fato de que as 
punições decorrentes de participação em movimento 
reivindicatório já foi objeto de anistia em diversas oca-
siões. Por exemplo, a Lei nº 8.632, de 1993, anistiou os 
dirigentes sindicais punidos no período compreendi-
do entre 5 de outubro de 1988 e 5 de março de 1993. 
Também a Lei nº 8.878, de 1994, anistiou os servidores 
públicos e os empregados da Administração Pública 
Federal punidos entre 16 de março de 1990 e 30 de 
setembro de 1992. A Lei nº 10.790, de 2003, anistiou os 
trabalhadores em greve da Petrobras. A Lei nº 11.282, 
de 2006, anistiou os trabalhadores da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos punidos em razão da 
participação em movimento grevista.

O projeto que aqui é o assunto da minha fala já 
foi aprovado na Câmara dos Deputados. Em 2008, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Se-
nado Federal, aprovou também, na época, o relatório 
do Senador Inácio Arruda, do PCdoB. E, atualmente, 
repito, o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2007, que 
anistia os trabalhadores dos Correios punidos em razão 
de participação em greve, está pronto para ser vota-
do na última instância, está aguardando a inclusão na 
Ordem do Dia para votação neste plenário. Conforme 
documentação que recebi do Movimento Pró-Anistia, 
5,6 mil trabalhadores apuseram suas assinaturas, pois 
eles esperam a votação desse Projeto.

Por fim, Sr. Presidente, nos últimos quatro minutos 
que me restam, quero dizer que recebi da Câmara de 
Vereadores de Ibirubá, no meu querido Rio Grande, 
um histórico e uma revista que retratam o transcurso 
dos 100 anos da Cooperativa Agrícola Mista General 
Osório Ltda. (Cotribá). Eles me diziam: “Senador Paim, 
assistimos à homenagem feita por você aos 100 anos 
do Grupo Tramontina”. A essa empresa, pertenço até 
hoje. Estou há 26 anos no Congresso, mas, há 30 anos, 
fui sindicalista por 4 ou 5 anos. Eu era metalúrgico 
do Grupo Tramontina. Acharam bonita a homenagem 
que fiz aos 100 anos do Grupo Tramontina e pediram 
também que eu fizesse o registro aqui dos 100 anos 
da Cooperativa Cotribá.

Faço esse registro, chamando a atenção para o 
fato de que a Cooperativa Cotribá é a única do ramo 
agropecuário no Brasil com um século de história. Ao 
longo dos seus 100 anos, tem contribuído muito para 
o desenvolvimento do nosso Estado e merece o nosso 
reconhecimento, não só pela arrecadação, mas tam-
bém pelo número de empregos que gera.

A Cotribá desponta como uma empresa fomenta-
dora das atividades agropecuárias e atua em mais de 
15 Municípios do Rio Grande. Trabalha com o recebi-
mento e comercialização de soja, de arroz, de milho, de 
trigo, de cevada e de canola, além de beneficiar soja e 
arroz. Trabalha também na diversificação da pequena 
propriedade, mediante a atividade leiteira. Com a im-
possibilidade de expansão nas áreas agricultáveis, em 
meados de 2009, a Cotribá buscou alternativas para 
oferecer ao produtor rural condições de alcançar maior 
produtividade nas lavouras, implantando em sua área 
de ação tecnologias de ponta, a tecnologia de precisão.

A visão de futura da Cotribá vislumbra uma or-
ganização moderna, sempre fiel aos princípios que 
nortearam sua fundação, em 1911: promover a ren-
tabilidade da família rural, oferecendo ao associado 
constante busca por alternativas que lhe garantam a 
sustentabilidade, a profissionalização e o avanço no 
seu negócio, visando, é claro, a qualidade de vida da 
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família rural, dos trabalhadores do campo, para que 
possam permanecer na sua atividade, viver e enve-
lhecer com dignidade.

Encerro com o pensamento da Cooperativa, que 
é a chave do crescimento dessa Cooperativa, com-
posta de homens e de mulheres, de muitos e muitos 
trabalhadores: “Para a Cotibrá, a terra é herança, em 
primeiro lugar, de Deus ao homem. É, a um só tempo, 
nosso começo e nosso fim”.

Eu não poderia, Senador Eduardo Suplicy, deixar 
de me somar à homenagem que o Senador Simon pres-
tou ao nosso querido ex-Vice-Presidente José Alencar.

Escrevi alguns livros ao longo da minha vida, mas 
acho que o livro mais bonito que escrevi foi Pátria So-
mos Todos. E esse livro, que lancei na Feira do Livro 
de Porto Alegre – já foram mais de dez mil livros ofe-
recidos –, fala um pouco da história do Rio Grande e 
do Brasil, num encontro de homens e de mulheres de 
todas as camadas sociais, alavancando o Brasil, para 
chegar ao momento em que ele chegou hoje, pratica-
mente se encontrando entre as cinco maiores econo-
mias do mundo. A apresentação do livro foi feita pelo 
meu querido amigo e ex-Vice-Presidente José Alencar.

Por isso, Senador Simon, cumprimento V. Exª. 
Gostaria de homenageá-lo, neste momento, pela lem-
brança tão bonita de José Alencar, da falta que nos 
faz o seu grande amigo. Pego carona na sua frase, 
para dizer do nosso amigo, o grande Vice-Presidente 
José Alencar.

Senador Eduardo Suplicy, também é bom saber-
mos, pela sua fala, que o Presidente Lula, que se en-
contrava numa situação difícil – sabemos o que é um 
câncer –, como foi anunciado a todo o Brasil ontem, 
está recuperado, está em forma e voltará à atividade 
plena, se depender dele, já a partir deste mês de abril. 
É uma alegria saber do retorno do Presidente Lula com 
plena saúde! E fazemos também uma justa homena-
gem ao seu Vice-Presidente falecido, José Alencar.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Paim, 
pela justa homenagem que presta, em que também 
mostra seu contentamento pela boa nova segundo a 
qual Presidente Lula conseguiu superar o câncer. Ele 
está bem e, certamente, voltará à sua intensa ativida-
de, para novamente percorrer o País e dialogar com 
o povo brasileiro, que o respeita e o admira. Ele ainda 
tem muito a dar de sua energia, conhecimento e ex-
periência extraordinária. Que bom que o Presidente 
Lula sarou!

Eu pediria a V. Exª a gentileza de presidir a ses-
são, uma vez que sou o próximo orador inscrito.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy, que presidia a sessão até 
o momento e estava como orador inscrito. 

V. Exª dispõe dos dez minutos com a tolerância 
deste Presidente, que não é tão inflexível quanto os ou-
tros que me antecederam. E V. Exª foi tolerante comigo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Obrigado, meu caro Presidente Paulo Paim. 

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu aqui vou 
ler um artigo, que avalio de extraordinária qualidade 
e importância, do Profº Dalmo de Abreu Dallari, pu-
blicado no Observatório da Imprensa: “Índios, vítimas 
da imprensa”. 

Eu gostaria de agradecer aos quase 30 Senado-
res que assinaram o recurso que apresentei, diante da 
decisão equilibrada – por cinco a quatro –, tomada na 
última reunião da Comissão de Relações Exteriores. 

Com parecer favorável do Relator Pedro Simon, 
apresentei um requerimento, para que o Senado bra-
sileiro solicite ao governo dos Estados Unidos – Exe-
cutivo, Senado e Câmara – que acabe com o bloqueio/
embargo referente a Cuba. Que possam fechar a prisão 
de Guantánamo e também conceder anistia aos cin-
co cubanos que são considerados heróis em Cuba e 
que são objeto do livro de Fernando Morais. Inclusive, 
eles foram objeto de apelo do presidente Jimmy Carter 
no ano passado, há um ano, quando visitou Havana. 
Eles já estavam há doze anos presos. Não havia se-
não a vontade da parte dele, que pedia às autoridades 
americanas que concedessem anistia. Por outro lado, 
também havia apresentado um requerimento, para que 
fosse feito um apelo às autoridades cubanas, a fim de 
que acabassem com os presos de consciência polí-
tica, bem como pudessem dar liberdade às pessoas 
para entrarem e saírem de Cuba, os seus cidadãos, 
inclusive a blogueira cubana Yoani Sánchez. 

Por cinco a quatro, surpreendentemente, foi der-
rotado, mas cerca de 30 Senadores assinaram o recur-
so, que foi registrado, hoje, na Comissão de Relações 
Exteriores, logo que o Senador Randolfe Rodrigues leu 
o voto vencido. Acredito que, ainda hoje, poderemos 
examinar esse tema, se a Comissão de Relações Ex-
teriores encaminhar a tempo, antes da Ordem do Dia. 

Quero aqui lembrar o que disse o Papa Bento 
XVI sobre a questão da liberdade em Havana, quan-
do, para cerca de meio milhão de pessoas, celebrou 
a missa, lembrando o Hino da Benção, do livro de Da-
niel. Ali diz que: 
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Na primeira leitura que foi proclamada, 
os três jovens, perseguidos pelo soberano ba-
bilonense, antes preferem morrer queimados 
pelo fogo que trair a sua consciência e a sua fé. 
Eles encontraram a força de ‘louvar, glorificar e 
bendizer a Deus’ na convicção de que o Senhor 
do universo e da história não os abandonaria à 
morte e ao nada. De fato, Deus nunca abando-
na os seus filhos, nunca os esquece. 

Ora, ele está falando isso exatamente no contex-
to onde, no texto do Evangelho, que foi proclamado, 
Jesus revela-se como Filho de Deus Pai, o Salvador, 
o único que pode mostrar a verdade e dar a verdadei-
ra liberdade. E exorta todos a acreditar, a permane-
cer na sua Palavra, para conhecerem a verdade, que 
redime e dignifica.

“Com efeito [ressaltou Bento XVI], a verdade é 
um anseio do ser humano, e procurá-la supõe sempre 
um exercício de liberdade autêntica. Muitos, todavia, 
preferem os atalhos e procuram evitar essa tarefa.”

Mais adiante, disse:

Fé e razão são necessárias e comple-
mentares na busca da verdade. Deus criou o 
homem com uma vocação inata para a verda-
de e, por isso, dotou-o de razão. Certamente 
não é a irracionalidade que promove a fé cris-
tã, mas a ânsia da verdade. Todo ser huma-
no deve perscrutar a verdade e optar por ela 
quando a encontra, mesmo correndo o risco 
de enfrentar sacrifícios.

Ora, eu tenho certeza de que o Papa Bento XVI, 
que, inclusive, ontem, encontrou o ex-Presidente e 
Comandante Fidel Castro, deve ter falado a ele da 
importância de se dar maior liberdade aos cidadãos 
cubanos e, inclusive, que aqueles que estariam na pra-
ça, mas que, por serem dissidentes, foram impedidos 
de estar na praça, onde o Papa celebrava sua missa, 
possam ganhar a liberdade, que possa uma pessoa 
como a Srª Yoani Sánchez também viajar, vir ao Brasil, 
por exemplo, e voltar a Cuba, porque assim ela pode-
rá contribuir para que os cubanos possam conhecer 
melhor a verdade completa de que nos fala Bento XVI.

Mas esse assunto será mais aprofundado no 
debate, quando aqui apreciarmos o recurso – possi-
velmente, ainda nesta tarde.

Diz o Prof. Dalmo de Abreu Dallari no artigo de 
27 de março de 2012, na edição 687 do Observató-
rio da Imprensa: “Índios, vítimas da imprensa” – aliás, 
assunto que foi, aqui, tratado pelo Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que, inclusive, apresentou requerimento na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
para que ele seja debatido por diversas autoridades. 

Eu, inclusive, sugeri, e foi aprovado, que, em virtude 
desse artigo tão bem fundamentado, o Prof. Dalmo 
Dallari também aqui compareça no dia em que houver 
essa audiência.

Diz Dalmo de Abreu Dallari:

Os índios brasileiros nunca aparecem na 
grande imprensa com imagem positiva. Quando 
se publica algo fazendo referência aos índios e 
às comunidades indígenas o que se tem, num 
misto de ignorância e má fé, são afirmações e 
insinuações sobre os inconvenientes e mesmo 
o risco de serem assegurados aos índios os 
direitos relacionados com a terra. Essa tem 
sido a tônica.

Muitas vezes se tem afirmado que a ma-
nutenção de grandes áreas em poder dos 
índios é inconveniente para a economia bra-
sileira, pois eles não produzem para exporta-
ção. E com essa afirmação vem a proposta de 
redução da extensão da ocupação indígena, 
corno aconteceu com a pretensão de redu-
zir substancialmente a área dos Yanomami, 
propondo-se que só fosse assegurado aos 
índios o direito sobre o pequeno espaço das 
aldeias. E como existem várias aldeias dentro 
do território Yanomami, o que se propunha era 
o estabelecimento de uma espécie de ‘ilhas 
Yanomami’, isolando cada aldeia e entregando 
a especuladores de terras, grileiros de luxo ou 
investidores do agronegócio a quase totalidade 
da reserva indígena.

Não é raro encontrar a opinião de alguém 
dizendo que ‘é muita terra para pouco índio’, o 
que autoriza a réplica de que quando somente 
um casal ou um pequeno número de pessoas 
ocupa uma grande mansão ou uma residência 
nobre com jardins, piscina e até quadra de tê-
nis, usando um grande espaço que vai muito 
além do necessário para a sobrevivência, um 
índio está autorizado a dizer que ‘é muita terra 
para pouco branco’.

Créditos de carbono
Outro argumento que aparece com gran-

de frequência na imprensa é a afirmação de 
que as reservas indígenas próximas das fron-
teiras colocam em risco a soberania brasileira, 
pois os índios não fazem a vigilância neces-
sária para impedir a invasão ou a passagem 
de estrangeiros. Uma primeira resposta que 
se pode dar a essa acusação é que frequen-
temente, quando se registra uma ocorrência 
mais marcante relacionada com o tráfico de 
drogas, aparecem informações, às vezes mi-
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nuciosas, sobre os caminhos da droga, seja 
por terra, pelos rios ou pelo ar. Várias vezes 
se mostrou que a rota dos traficantes passa 
perto de instalações militares brasileiras de 
fronteira, vindo logo a ressalva de que o con-
trole do tráfico é problema da polícia, não dos 
militares. E nunca se apontou uma reserva 
indígena como sendo o caminho da droga, 
jamais tendo sido divulgada qualquer infor-
mação no sentido de que a falta de vigilância 
pelos índios facilita o tráfico.

E quanto à ocupação de partes de uma 
reserva indígena por estrangeiros, qualquer 
pessoa que tenha algum conhecimento dos 
costumes indígenas sabe que os índios são 
vigilantes constantemente atentos e muito cio-
sos de seus territórios.

Noticiário recente é bem revelador do 
tratamento errado ou malicioso dado às ques-
tões relacionadas com terras indígenas. Em 
matéria de página inteira, ilustrada com foto 
de 1989 – o que já é sintomático, pois o jor-
nal poderia facilmente obter foto de agora e 
não usar uma de 23 anos atrás – o jornal O 
Estado de S. Paulo coloca em caracteres de 
máxima evidência esta afirmação alarmante: 
‘Por milhões de dólares, índios vendem direi-
tos sobre terras na Amazônia’.

Eu quero dizer, Senador Paulo Paim, que eu fui 
parado por inúmeras pessoas, nos últimos dias, para 
comentarem: “Mas, como é que isso pode?” Bem, o 
Prof. Dalmo Dallari aqui esclarece muito bem:

Como era mais do que previsível, isso 
desencadeou uma verdadeira enxurrada de 
cartas de leitores, indignados, ou teatralmente 
indignados, porque os índios estão entregando 
terras brasileiras da Amazônia a estrangeiros. 
Na realidade, como a leitura atenta e minu-
ciosa da matéria evidencia, o que houve foi a 
compra de créditos de carbono por um grupo 
empresarial sediado na Irlanda e safadamente 
denominado ‘Celestial Green Ventures’, sen-
do, pura e simplesmente, um empreendimento 
econômico, nada tendo de celestial.

Mas a matéria aqui questionada não tra-
ta de venda de terras, como sugere o título.

Por ignorância ou má fé a matéria jor-
nalística usa o título berrante ‘Índios vendem 
direitos sobre terras na Amazônia’, quando, 
com um mínimo de conhecimento e de boa-
-fé, é fácil saber que, mesmo que quisessem, 
os índios não poderiam vender direitos sobre 

terras que ocupam na Amazônia ou em qual-
quer parte do Brasil.

Com efeito, diz expressa e claramente o 
artigo 231 da Constituição brasileira:

‘São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens’.

Nesse mesmo artigo, no parágrafo 2°, 
dispõe-se que ‘as terras tradicionalmente ocu-
padas pelos índios destinam-se à sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes’. E o parágrafo 4° estabelece uma 
restrição muito enfática, cuja simples leitura 
deixa bem evidentes o erro e a improprieda-
de da afirmação de que os índios venderam 
seus direitos sobre suas terras na Amazônia.

Diz muito claramente o parágrafo 4°: ‘As 
terras de que trata este artigo são inaliená-
veis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis’. Acrescente-se a isso tudo, o 
que já seria suficiente para demonstrar a má 
fé do título escandaloso dado à matéria, que 
o art. 20 da Constituição, que faz a enumera-
ção dos bens da União, dispõe, também com 
absoluta clareza: ‘São bens da União: XI. As 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios’.

Com base nessas disposições consti-
tucionais, fica absolutamente fora de dúvida 
que os índios não têm a possibilidade jurídica 
de vender a quem quer que seja, brasileiro ou 
estrangeiro, seus direitos sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, na Amazônia, em 
Goiás, na Bahia, em São Paulo, no Rio Gran-
de do Sul [dos Senadores Paulo Paim, Pedro 
Simon e Ana Amélia] ou em qualquer outra 
parte do Brasil.

Se, por malícia, alguém, seja uma pessoa 
física, uma empresa ou qualquer instituição, 
obtiver de um grupo indígena uma promessa 
de venda de algum desses direitos estará pra-
ticando uma ilegalidade sem possibilidade de 
prosperar, pois, como está claramente disposto 
na Constituição, esses direitos são inaliená-
veis. E ainda de acordo com a Constituição é 
obrigação da União, que é a proprietária das 
terras indígenas, proteger e fazer respeitar to-
dos os bens existentes nessas terras.

Em conclusão, o título escandaloso da 
matéria jornalística aqui referida está evidente-
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mente errado pois afirma estar ocorrendo algo 
que é juridicamente impossível segundo dis-
posições expressas da Constituição brasileira.

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT 

– SP) – Comportando-se com boa-fé e respei-
tando os preceitos da ética jornalística [e eu 
espero que o jornal O Estado de S. Paulo, o 
Sr. Ruy Mesquita e todos os seus editores e 
jornalistas que escreveram essa matéria levem 
em consideração estas importantes reflexões 
do jurista Dalmo Dallari], a imprensa deveria 
denunciar qualquer ato de que tivesse conhe-
cimento e que implicasse o eventual envolvi-
mento dos índios, por ingenuidade e ignorância, 
na tentativa da prática de alguma ilegalidade. 
Mas, evidentemente, é absurda, errada e de 
má fé a afirmação de que os índios vendam 
direitos sobre terras na Amazônia.

[Dalmo de Abreu Dallari é jurista e profes-
sor emérito da Faculdade de Direito da USP.]

Ele é autor de muitos livros na área de Direito, 
inclusive sobre o que são os direitos da cidadania.

Espero, Sr. Presidente, que possa o jornal O Es-
tado de S. Paulo levar em consideração essas impor-
tantes observações do jurista Dalmo de Abreu Dallari.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Suplicy.
Sou testemunha de que muito, muito poucos são 

os Parlamentares, no Congresso, que sobem à tribuna 
para defender índios, quilombolas e aqueles que são 
discriminados. V. Exª é um deles. Por isso, V. Exª é um 
símbolo da luta pelos direitos humanos.

Parabéns a V. Exª!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passo a palavra ao Senador Eduardo Lopes.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de pedir a 
minha inscrição para falar no horário de lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está assegurada a sua inscrição para o horário 
de liderança.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, pela ordem. José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador José Pimentel, pela ordem, com a to-

lerância do nosso convidado, que já está na tribuna, 
Eduardo Lopes.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Fico muito grato.

Tenho dois Requerimentos: o de nº 129, de 2012, 
e o de nº 220, de 2012. Eles estão na Ordem do Dia 
de terça-feira, dia 3 de abril.

Estou solicitando à V. Exª que os antecipe para 
o dia de hoje. Já conversei com a Mesa da Casa, que 
nos informa que está tudo pronto.

Portanto, pediria a V. Exª que autorizasse incluir 
na Ordem do Dia os dois Requerimentos: o de nº 129 
e o de nº 220, ambos de 2012. Trata-se de um compro-
misso que assumimos com esta Casa, de atualizar a 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a que dizem 
respeito essas matérias.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Já consultei a Secretaria-Geral da Mesa. V. Exª 
tem razão: a papelada está toda organizadinha, e eles 
já vão ser colocados na Ordem do Dia, a seu pedido, 
no dia de hoje.

Pela liderança, falará depois o Senador Paulo 
Davim.

Agora fala o Senador Eduardo Lopes, do PRB 
do Rio de Janeiro.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, visitantes que 
nos honram com suas presenças, senhoras e senho-
res ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV 
Senado e todos que nos acompanham pelas redes 
sociais, sempre que perdemos uma pessoa querida, 
o tempo insiste em apagá-la de nossa memória. Mas 
o que é o tempo senão uma noção de pretérito, pre-
sente e futuro? 

A ideia que representa o sentimento impressivo 
de nossos antepassados. O momento que vivemos e 
tudo que nele construímos. Esse tempo, que em al-
gum momento, como o enredo de uma obra de ficção, 
transforma a existência humana em símbolo, que o 
próprio tempo jamais destruirá.

Hoje, 29 de março de 2012, faz um ano que o 
Brasil perdeu um de seus filhos mais ilustres, mas que 
permanece, entre nós, como um símbolo indestrutível, 
pelos seus feitos e por tudo que ele representou aqui 
na terra, o que o fez um verdadeiro herói brasileiro. Um 
herói chamado José.

José Alencar nasceu mineiro e morreu bom minei-
ro como sempre foi, sobretudo, um homem de fé ina-
balável, Inteligente, discreto, ético, de modos simples, 
econômico no gasto, devoto da liberdade, de espírito 
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político por natureza, enfim, uma pessoa daquelas que, 
como se diz lá em Minas, não andava no escuro para 
não entrar em lugar errado.

Minas Gerais é um orgulho para Brasil, principal-
mente por ter dado tantos filhos ilustres e honrados, 
inscritos para sempre na nossa História. Não me atre-
veria nomeá-los nos poucos minutos de um discurso, 
porém não poderia deixar de citar os nomes de Jusce-
lino Kubitschek, Tancredo Neves e de Itamar Franco, 
que também já não estão mais entre nós, mas que 
viveram no tempo de José Alencar e muito honraram 
a terra mineira, o povo mineiro e o Brasil.

A brilhante trajetória de vida, empresarial e po-
lítica, de José Alencar começou quando ele ainda 
era muito moço, no auge dos seus 18 anos de ida-
de. Movido pela força de seu espírito empreendedor, 
afastou-se do lar paterno para iniciar a realização de 
um sonho visionário.

Foi essa força imensurável que lhe permitiu ras-
gar o véu que cobria sua inocência interiorana, porém 
sem perder a doçura de sua alma e os valores morais. 
Ao lado de sua Mariza, esposa adorada por toda sua 
vida, dos filhos e netos, José Alencar revelou-se pre-
destinado a superar, com bravura, todas as adversi-
dades do seu tempo, sendo que jamais deu um passo 
maior que as próprias pernas. Tornou-se um grande 
empresário de sucesso e, sobretudo, de visão e de 
responsabilidade social.

José Alencar não tinha formação superior, mas 
era um sábio, capaz de dar lição de negócios aos mais 
renomados estudiosos do assunto.

Para mim, sua maior lição empresarial era quando 
ele próprio dizia que suas empresas não lhe perten-
ciam, mas sim à sociedade. Elas eram bens da socie-
dade e que ele apenas tinha a responsabilidade de 
administrá-las. A função principal de suas empresas 
era produzir e vender produtos, gerar trabalho, renda 
e pagar impostos. E isso justificava sua preocupação 
empresarial, que era muito maior do que aquilo que hoje 
se prega como responsabilidade social das empresas.

Com tudo isso, ainda faltava algo para que José 
Alencar entrasse para a constelação das grandes e 
iluminadas estrelas humanas. Mas, outra vez, seu es-
pírito de idealista o fez entrar para a vida pública, não 
sem antes cobrar-lhe o preço, pago com a renúncia ao 
direito pleno de sua vida privada. Talvez por isso, dela 
somente se afastou na última batida de seu coração.

Na vida pública, José Alencar superou a si próprio 
em prol do bem comum. Já doente, às vezes recebia 
alta do hospital e seguia direto para o trabalho. Pare-
ce mesmo que, para ele, o desapego pessoal era um 
dever de homem público.

Nada surpreendente o fato de ter ingressado na 
política nas asas do Partido Liberal, cujos princípios 
partidários se coadunavam com seu ideário político. 
De empresário de sucesso, José Alencar tornou-se 
Senador da República pelo Estado de Minas Gerais, 
entre 1999 e 2002, Vice-Presidente da República du-
rante os dois mandatos do governo do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011, ocasião em que 
também ocupou o cargo de Ministro de Estado da De-
fesa, entre 2004 e 2006.

Fundador do Partido Republicano Brasileiro – 
PRB, o qual tenho a honra de integrar também como 
membro fundador, mas não com a experiência desse 
verdadeiro mestre, o PRB deve muito da sua existên-
cia, já consolidada, à perspicácia política, ao brilho e 
à biografia de José Alencar, que participou de sua or-
ganização, tomando-se seu presidente de honra e um 
respeitável formulador de ideias.

Todos se lembram de que a participação de José 
Alencar na chapa do então candidato Lula, nas elei-
ções 2002, foi fundamental para a eleição do primeiro 
Presidente da República pertencente ao Partido dos 
Trabalhadores do Brasil. 

A junção entre o capital e o trabalho forjou a alian-
ça vitoriosa, superando todo o sentimento de descon-
fiança que pairava no País.

Desde o ano 2000, o câncer travou uma luta in-
cessante contra José Alencar. Mas ele jamais se cur-
vou ao mal. Pelo contrário, fortaleceu-se como uma 
rocha inquebrantável. Ao longo dessa guerra maldita, 
venceu praticamente todas as batalhas, sem jamais 
demonstrar desânimo. Mas, como em qualquer guerra 
injusta e injustificada, o inimigo está sempre à espreita 
e nunca se dá por vencido, e o tempo acaba favore-
cendo um ataque fatal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a arma 
mais poderosa de José Alencar nessa guerra não foi 
destruída pelo inimigo. Ficou intacta e deve permane-
cer como um legado, um exemplo de vida para todos 
os brasileiros. Essa arma tem o nome de otimismo.

Creio até, Sr. Presidente, que deveríamos esco-
lher um dia, pelo menos uma vez por ano, para ser o 
“Dia Nacional do Otimismo pela Vida”, com o objetivo 
de promover e estimular atitudes sociais e individuais 
de felicidade, pensamentos positivos e amor à vida, 
inspirado, sempre, no exemplo de José Alencar Go-
mes da Silva.

Vejam os senhores, o câncer e outras tantas do-
enças malignas são a causa de desalento e angústia 
de milhares de pessoas, em todas as faixas etárias. É 
um mal que parece provir da alma, tal é sua capacidade 
de enfraquecer as forças humanas para o trabalho, de 
acabar com a esperança e de destruir vidas.
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E o exemplo de José Alencar, com sua fé, cora-
gem e determinação, mostrou ao Brasil que a espe-
rança tem o significado do otimismo e do amor à vida.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Sena-
dor Eduardo, um aparte.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – A 
verdade é que ninguém vive sem correr perigo, sem 
ter que enfrentar obstáculos. Esse é o sentido da su-
peração, que não combina com fraqueza e nem com 
desvio de conduta, mesmo diante do perigo da morte.

Concedo um aparte à Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Muito 

obrigada, Senador Eduardo. Quero apenas saudar V. 
Exª e também o Senador Pedro Simon. Ambos estão 
saudando de forma absolutamente digna e necessá-
ria a figura grandiosa do ex-Vice-Presidente da Re-
pública José Alencar. Quero parabenizá-lo pelo seu 
pronunciamento.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Obrigado, Senadora.

Diante das aflições causadas pelas doenças e 
por todos os problemas que atormentam as pessoas e 
a sociedade, o otimismo, pelos seus componentes de 
fé, coragem e determinação, pode ser um remédio que 
tranquiliza o espírito e ajuda as pessoas a encararem 
as dificuldades com ânimo e esperança. O otimismo 
é vital para quem deseja viver plenamente. Mesmo 
nos momentos difíceis da vida, as pessoas otimistas 
conseguem, mais facilmente, alcançar a superação.

Quem é otimista nunca perde a esperança de que 
coisas boas aconteçam. É isso que dá força e anima 
o espírito para lutar pela vida, mesmo na adversidade. 
Todo esforço é válido, é útil, é necessário, é positivo.

Não só os doentes, mas também as pessoas 
sadias, os médicos, enfermeiros, todos nós devemos 
buscar compreender o sentido da fé, da esperança e 
da compaixão, para uma aproximação da nossa con-
dição humana a um modo de viver feliz e de fazer as 
outras pessoas felizes também. Esse é, certamente, o 
melhor remédio para a cura de todos os males.

O exemplo de amor à vida deixado por José Alen-
car é uma das coisas mais importantes que acontece-
ram no nosso País nos últimos tempos. Um valor que 
não pode jamais ser esquecido.

Quero finalizar com uma frase memorável de José 
Alencar, que bem expressa a simbologia de seu tempo: 
“A vida que não passamos em revista não vale a pena 
ser vivida”. E disse mais, parafraseando o filósofo grego 
Sócrates, que o pior de todos os perigos é a desonra, 
coisa que ele temia mais do que a própria morte. Para 
José Alencar, “o homem público que perde a condição 
moral, mesmo em vida, pode se considerar morto; ao 

passo que o homem que procede corretamente, mes-
mo depois de morto, continua vivo”.

Ouso acrescentar que tudo na sua vida valeu a 
pena. A infância pobre, a saudade dos pais, o cansaço 
atrás do balcão de sua pequena “Queimadeira de Cara-
tinga”, as renúncias que lhe foram impostas, a esposa 
amada, os filhos queridos, as empresas que criou para 
a sociedade, o mandato de Senador, o trabalho no Mi-
nistério da Defesa, o mandato de Vice-Presidente da 
República, a fundação do PRB e até o maldito câncer 
que lhe tirou a vida para torná-lo estrela, herói, como 
símbolo indestrutível da nossa História.

Muito obrigado.
Gostaria de dizer, finalizando, que a data de ontem 

e a data de hoje têm para mim um simbolismo muito 
forte. Hoje é o aniversário da morte de José Alencar; 
ontem, recebemos a notícia da cura do câncer do 
Presidente Lula. Quer dizer, Sua Excelência está en-
frentando a mesma luta que José Alencar enfrentou. 
Creio que foi a primeira vitória nessa batalha. Um dia, 
soubemos que o nosso Presidente Lula venceu o cân-
cer. No dia seguinte, aqui fazemos uma homenagem 
ao aniversário da morte desse grande homem que co-
nheci e com o qual tive a oportunidade de conversar 
várias vezes em função do nosso trabalho no PRB: o 
grande homem José Alencar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Eduardo Lopes, pela 
homenagem que faz ao primeiro ano de falecimento 
do nosso querido Vice-Presidente José Alencar, lide-
rança do seu Partido. Ao mesmo tempo, V. Exª saúda 
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na mesma linha 
em que fez aqui o Senador Simon. Parabéns a ambos.

Passo a palavra ao nobre Senador Paulo Davim, 
liderança do PV, para falar como Líder.

Na sequência, falarão o Senador Rodrigo Rol-
lemberg, a Senadora Angela Portela e o Senador 
Anibal Diniz. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
estive ontem no Ministério da Saúde em audiência 
com o Ministro Alexandre Padilha, onde fui informado 
dos últimos dados do Ministério sobre a tuberculose 
no Brasil. É uma doença que acometeu e que ainda 
acomete a população. Há uma história longa, na hu-
manidade, provocada pelo bacilo de Koch. No Brasil, 
nos últimos dez anos, as estatísticas têm mostrado 
uma diminuição da incidência dessa doença. 

Alguns anos atrás, teimava-se em chamar a tu-
berculose de “a doença da pobreza”. Não deixa de 
haver certa verdade nessa afirmação, até porque a 
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tuberculose é a quarta causa de mortalidade no Bra-
sil entre as doenças infecciosas, sendo a primeira 
entre os pacientes soropositivos. Mas, em 2011, essa 
redução foi de 3,5%, o que é um grande avanço no 
enfrentamento da tuberculose no Brasil e, nos últimos 
dez anos, nós já havíamos tido uma redução de 16%, 
graças ao esforço do Ministério da Saúde, juntamente 
com os governos estaduais, os governos municipais, 
o Programa Nacional da Tuberculose e os programas 
que fortaleceram o diagnóstico dessa patologia pelo 
Brasil afora.

Para ter uma ideia, em 2001, a incidência da tu-
berculose no Brasil era de 42 pacientes por 100 mil 
habitantes. Em 2011, houve uma redução para 36 pa-
cientes por 100 mil habitantes. A mortalidade da tu-
berculose no Brasil, que era de 3,1 pacientes por 100 
mil, baixou para 2,4 por 100 mil habitantes. Essa é a 
média nacional. 

Entretanto, há de observar que essa doença se 
manifesta de forma mais presente em algumas regiões, 
porque, aí sim, está associada ao estado nutricional 
dos pacientes, aos programas sociais desenvolvidos 
pelo Governo, à acessibilidade dos pacientes ao atendi-
mento, ao diagnóstico, ao tratamento e principalmente 
à continuidade de conclusão dos tratamentos. 

Esta é a grande bandeira que o Ministério da 
Saúde ergue neste momento: o Ministério se empenha 
para que os gestores municipais se envolvam no com-
prometimento de suas equipes, no acompanhamento e 
até a conclusão do tratamento da tuberculose, porque, 
como é um tratamento longo, os pacientes começam o 
tratamento, mas o abandonam no meio. Isso faz com 
que não se tenha a cura, que é o objetivo de todos nós.

Então como eu falava, em algumas regiões isso 
se manifesta de uma forma mais visível, mais clara. 
Como, por exemplo, a incidência da tuberculose por 
região: a região Norte apresenta 45 pacientes por 100 
mil habitantes; a região Nordeste, 35.9, 36 pacientes 
por 100 mil habitantes. E por aí vai.

O mais interessante é que o Nordeste, Sr. Pre-
sidente, na incidência, está à frente do Centro-Oeste. 
Perdão. Na incidência, ele está à frente da região Nor-
te, à frente do Sudoeste, com 36 pacientes por 100 mil 
habitantes. Mas quando se trata do item mortalidade, 
aí muda de figura, essa estatística muda de figura, por-
que aí o Nordeste passa a liderar essa pesquisa. No 
Nordeste, nós temos 2,8 óbitos por 100 mil habitantes 
– o maior do Brasil. Nós que, na incidência, estávamos 
abaixo da região Norte e abaixo da região Sudeste, 
na mortalidade, o Nordeste supera, é o primeiro lugar. 

Por isso chamo a atenção das autoridades mu-
nicipais para que se empenhem no acompanhamento 
do tratamento desses pacientes, porque são sérios es-

ses achados estatísticos e essas pesquisas, que têm 
a chancela do Ministério da Saúde. Então o Nordeste, 
que estava em quarto lugar na incidência, passa a ocu-
par o primeiro lugar na mortalidade por tuberculose no 
Brasil. Evidentemente que reforça a associação dessa 
doença a condição de pobreza da população em algu-
mas regiões, alguns Municípios e algumas localidades.

Portanto, Sr. Presidente, apesar desse achado em 
particular, dessa particularidade, eu quero parabeni-
zar o Ministério da Saúde por ter conseguido, através 
de seus programas, diminuir em 3,5% a incidência de 
tuberculose no Brasil. Estamos ainda longe, porque a 
Organização Mundial da Saúde estabelece que, em 
termos de diagnóstico, o ideal seria acima de 70%, 
mas com a cura de 85%. O Brasil tem um diagnóstico 
de 88%, mas, infelizmente, nosso índice de cura está 
em 70%. Temos que crescer na cura, ou seja, precisa-
mos aprimorar o acompanhamento do tratamento da 
tuberculose no Brasil, já que, pela estatística, estamos 
bem no diagnóstico dessa patologia, mas mal no tra-
tamento, na cura. Portanto, exijo o acompanhamento 
mais de perto, mais comprometido das autoridades 
sanitárias municipais e estaduais.

Em todo caso, fica aqui o meu reconhecimento do 
esforço do Ministério da Saúde em reduzir só no ano 
passado 3,5% a incidência de tuberculose no Brasil.

Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Davim, que, 
mais uma vez, defende com brilhantismo investimen-
tos e aprimoramento na saúde de todo povo brasileiro. 
Pesquisas mostram que as três maiores preocupações 
são saúde, educação e segurança.

Senador Rodrigo Rollemberg, Senadora Angela 
Portela, Senador Anibal Diniz, que dispõe do tempo de 
dez minutos, com a tolerância devida, se necessária. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes 
da Rádio Senado, o Governador Tião Viana, do Acre, 
e mais oito Governadores da Amazônia Legal – Pará, 
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Maranhão, 
Tocantins e Mato Grosso – participaram em Belém, 
na última segunda-feira, de uma reunião preparatória 
para a criação da Agenda Amazônia, que será apre-
sentada na Conferência Rio+20.

O objetivo da reunião, com o tema A construção 
da Agenda Amazônica rumo à Rio+20 é propiciar um 
debate entre os Governadores da região amazônica 
sobre os principais temas, compromissos e questões 
a serem consideradas na construção de uma agenda 
comum dos Estados.
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O Governador Tião Viana trouxe uma importante 
contribuição a esse encontro, defendendo, entre outras 
coisas, a constituição do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Sustentável, composto pela Presidenta 
Dilma Roussef, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 
das Relações Exteriores, Ministério da Defesa e Go-
vernadores da Amazônia.

O Governador Tião Viana defendeu que os Es-
tados têm muito em comum e precisam discutir o que 
vão fazer e como vão se unir. Ele disse que todos es-
tamos interessados no fortalecimento da Amazônia e 
que faltam políticas para essa região.

Também como contribuição a esse encontro, o 
Governo do Acre, por meio do Governador Tião Viana, 
apresentou e fez a defesa de uma carta que é a Carta 
do Governo do Acre ao Fórum de Governadores da 
Amazônia como contribuição à reunião dos governa-
dores da Amazônia para a Agenda Rio+20.

Passo a ler, agora, o teor dessa carta, que consi-
dero da máxima importância e sugiro, Senador Paim, 
que seja transcrita nos Anais do Senado, porque se 
trata de um documento bastante significativo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Será garantido a V. Exª.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Diz a 
Carta do Governo do Acre ao Fórum de Governadores 
da Amazônia, que aconteceu em Belém do Pará, na 
última segunda-feira:

A agenda Amazônica à qual o Acre está 
inserido tem como paradigma o desenvolvi-
mento sustentável, interesse direto na materia-
lização da Economia Verde, com alta inclusão 
social e preservação efetiva dos recursos na-
turais. Tais diretrizes convergem com a histó-
ria vivida nos últimos 25 anos, por gerações 
inquietas com a falta de resposta humana e 
ambiental para os povos do Acre.

Conviver com indicadores sociais dolo-
rosos, qualidade de vida urbana e rural pre-
cárias, destruição dos ambientes naturais de 
modo incoerente, parecia uma sina do viver 
amazônico Ocidental.

É uma necessidade, e uma dívida da 
nação, uma política para os povos indígenas 
e outras populações tradicionais com ampla 
participação dessas comunidades que nunca 
tiveram a atenção e o direito elementar de 
serem ouvidas nas diretrizes de Estado que 
decidem o seu destino.

Forças desenvolvimentistas apontavam 
modelos de subsistência, ou arranjos econô-
micos deslocados da realidade com trágicas 
consequências regionais e, sobretudo, ataque 

aos ambientes naturais, como, expressados, 
por exemplo, nos movimentos migratórios, ex-
ploratórios e minerais. Durante mais de cem 
anos o Acre alternou ciclos econômicos, sem 
substância socioambiental, prevalecendo tra-
ços dos modelos importados alheios ao imenso 
jardim de Deus, e grande patrimônio estraté-
gico nacional que é a nossa região.

Fizemos a travessia pouco científica dos 
ciclos da borracha e da castanha; mesmo que 
tenham sido tão úteis aos pressupostos da Re-
volução Industrial e, à grande aliança interna-
cional tão necessitada da Borracha Amazônica.

Os anos 70 fizeram ecoar mata afora o 
grito de gerações que diziam não a esses mo-
delos predatórios, mas sim ao que hoje cha-
mam a grande agenda global do socioambien-
talismo com coerentes respostas econômicas.

Inserimo-nos lado a lado com experiên-
cias inovadoras, capazes de gerar curvas afir-
mativas dos indicadores de desenvolvimento 
e permitir a preservação do grande patrimônio 
estratégico natural, que é o fundamento para 
o desenvolvimento sustentável, a mudança 
do paradigma de vida e do futuro da região 
amazônica e do Brasil.

Afirmamos o valor das políticas públicas 
com credibilidade das instituições públicas, 
avanços sociais, respeito aos povos indígenas 
e tradicionais, infraestrutura aos eixos de de-
senvolvimento, manejo florestal com marcos 
regulatórios respeitados, zoneamento ecoló-
gico-econômico, criação do sistema de áre-
as naturais protegidas, gestão dos recursos 
hídricos, certificação dos produtos florestais, 
áreas econômicas especiais para exportação, 
incorporação de tecnologia para produção de 
frutas em escalas industriais, cadeias produ-
tivas agroindustriais, de peixes e pequenos 
animais, tecnologia ao uso de atividades ex-
tensivas e tradicionais como a pecuária e o 
extrativismo vegetal.

Constituímos credibilidade junto aos or-
ganismos nacionais e internacionais para o 
fomento ao desenvolvimento. Assim, triplica-
mos o PIB e alcançamos curvas auspiciosas 
para os indicadores sociais e econômicos, em 
13 anos na construção do Desenvolvimento 
Sustentável como Política Pública no Estado.

O grande desafio do Acre, hoje, e pres-
supomos para a Amazônia, é uma agenda de 
desenvolvimento integrada, com clareza dos 
grandes eixos de desenvolvimento, direcio-
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nados para a Economia Verde, Saneamento 
Ambiental, Crédito, Infraestrutura Amazônica 
e incentivos para Indústria que contemplem a 
valorização diferencial da produção e cadeia 
produtiva sustentável e inclusiva.

É urgente criar uma presença forte e 
articulação permanente do Governo Federal, 
com protagonismo do Ministério das Relações 
Exteriores e Ministério do Meio Ambiente, para 
uma Agenda Integrada de Desenvolvimento 
com os Estados da Amazônia Legal. O compro-
metimento do país com a Amazônia pressupõe 
estabelecer uma política externa protagonista 
no âmbito internacional que objetive maior co-
operação com organismos internacionais de 
crédito, política comercial internacional e, so-
bretudo, a definição da Agenda internacional 
para Amazônia.

Na esteira do apoio e solidariedade sem-
pre presentes da presidência da Republica, 
na gestão do ex-presidente Lula e atualmente 
com nossa Presidenta Dilma, o Acre propõe 
como fortalecimento dessa ação integrada 
para Agenda nacional e internacional da re-
gião amazônica uma cooperação do Governo 
Federal, coordenada pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, Ministério do Meio Ambiente 
e Ministério da Defesa.

A construção dessa Agenda para um 
diálogo permanente, conjuntamente com os 
Estados Federativos preconiza a criação de 
um Conselho de Desenvolvimento Sustentável 
para a Amazônia Legal, integrado ao Conse-
lho Mundial de Desenvolvimento Sustentável. 
Essa é a modesta contribuição do Acre para 
a Rio+20.

Nesse contexto, destacamos como pon-
tos importantes e prioritários para a Agenda 
Integrada de Desenvolvimento da Amazônia:

1. Os desafios impostos pelo processo 
de mudanças climáticas globais exigem ações 
imediatas para a modificação de nossos pa-
drões de consumo, a manutenção da biodiver-
sidade e fontes alternativas de energia para 
estabelecer uma economia de baixo carbono, 
intensiva e sustentável que promova a manu-
tenção dos produtos e serviços ecossistêmicos 
para as atuais e futuras gerações;

2. Especial atenção deve ser dispensa-
da ao desenvolvimento da ciência, tecnologia 
e inovação, como forma de traduzir a grande 
riqueza em biodiversidade e recursos natu-
rais da região em produtos competitivos e de 

alto valor agregado, dinamizando a economia 
regional e contribuindo com a humanidade, 
principalmente na área de bioprospecção para 
produção de fármacos;

3. A cooperação na área fronteiriça pres-
supõe a necessidade de estratégias, planos 
de ação e mudança nos atuais sistemas de 
controle territorial dos Estados, de forma a 
inverter as condições de forte desigualdade 
social e alto nível de pobreza na região, além 
de potencializar o capital natural nas bases 
da economia local e regional e soluções para 
pressões internacionais sobre questões espe-
cíficas, ligadas notadamente a grupos indíge-
nas, ribeirinhos e seringueiros;

4. Formulação de uma política ambien-
tal que vá além das estratégias de comando 
e controle, e potencialize o uso econômico 
dos recursos florestais e serviços ambientais, 
programas de infraestrutura e saneamento 
que atendam as especificidades da região, 
financiamento e incentivos direcionados para 
formação de ativos florestais e ambientais, ci-
ência, tecnologia e inovação, qualificação para 
formação de capital humano, e mecanismos 
de inserção da Amazônia na economia glo-
bal, principalmente, por meio de seus ativos 
ambientais;

5. A diversidade cultural da Amazônia é 
um patrimônio de valor inestimável que serve 
de alicerce para qualquer estratégia de de-
senvolvimento sustentável, que pressupõe 
valorizar as identidades e as expressões cul-
turais dos povos da Amazônia; desenvolver 
programas de pesquisa e de preservação do 
patrimônio histórico e cultural, com especial 
atenção para os sítios arqueológicos; incluir 
conteúdo regionalizado sobre a diversidade 
cultural nos programas de ensino, em todos 
os níveis de formação;

6. A Política Nacional de Gestão Territo-
rial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) 
é um instrumento primordial para salvaguar-
dar os direitos indígenas já conquistados e 
garantir a qualidade de vida, a soberania ali-
mentar e a manutenção dos seus modos de 
vida tradicionais.

Essa é a carta do Governo do Acre para o Fó-
rum de Governadores da Amazônia, que aconteceu 
em Belém do Pará na última segunda-feira, dia 26 de 
março de 2012, e essa contribuição pretende, de al-
guma maneira, mobilizar os governadores de toda a 
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região para uma agenda comum da Amazônia rumo 
à preparação dessa agenda da Conferência Rio+20.

Dessa forma, Sr. Presidente, finalizo este registro 
aqui, na tribuna do Senado Federal, dessa carta do 
Governo do Acre, que é um documento que considero 
muito importante e que deve seguramente nortear, de 
alguma maneira, as reflexões sobre a Amazônia que 
vão acontecer nesse período preparatório da Confe-
rência Rio+20.

Agradeço muito a atenção de V. Exª e espero que 
esse documento fique registrado aqui, nos Anais do 
nosso Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está assegurado, Senador Anibal Diniz, que 
o documento ficará registrado nos Anais do Senado. 
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento. 

Como havia a permuta de V. Exª com a Senadora 
Angela Portela, a Senadora Lídice da Mata pediu para 
permutar com a Senadora Angela Portela porque está 
com problema de viagem.

Então, passamos a palavra, mediante o enten-
dimento com a Senadora Angela Portela, à Senadora 
Lídice da Mata; em seguida, será a Senadora Angela 
Portela; e, depois, o Senador Benedito de Lira, que 
está ali aguardando.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Quero agradecer também a generosidade da Sena-
dora Angela Portela, que me cede o lugar para que 
possa fazer outras tarefas, e continuarmos na parceria 
das mulheres nesta Casa. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros ci-
dadãos que nos acompanham pelos diversos meios 
de comunicação do Senado, hoje é 29 de março. E, 
em 29 de março de 1549, três naus, duas caravelas e 
um bergantim singraram a Baía de Todos os Santos, 
comandadas por Tomé de Sousa, Governador-Geral 
do Brasil, com ordens expressas do rei de Portugal 
para fundar aqui uma cidade fortaleza, denominada 
São Salvador.

Assim, sem nunca ter sido província sequer, 
nasce a cidade do São Salvador da Baía de Todos os 
Santos, aquela que seria a capital política e a sede da 
administração colonial do Brasil até 1763. Povo qua-
se ainda não havia, mas a cidade já nascia com uma 
expressiva burocracia oficial. As embarcações portu-
guesas traziam mais de mil pessoas: 320 nomeadas e 
recebendo salários do Reino, assim como 600 milita-
res, fidalgos e padres jesuítas. Compunha também a 
comitiva alguns degredados, marginalizados de tudo, 
e parcela cada vez mais expressiva na formação de 
nossa população. 

Esse cenário de governo sem povo será rapida-
mente superado em 1798, com os gritos de liberda-
de, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, 
quando ocorre a Revolta dos Alfaiates, na qual esta-
vam envolvidos homens do povo como Lucas Dantas e 
João de Deus, mas também intelectuais da elite como 
Cipriano Barata. 

Já em 1872, cerca de 130 mil almas habitavam 
suas praias, ruas e ladeiras, sendo sempre oportuno 
lembrar que, dessas estatísticas, eram excluídos os es-
cravos que, anos antes, em 1835, já se faziam escutar, 
com a revolta dos escravos muçulmanos, conhecida 
como Revolta dos Malês.

Salvador chega ao século XX com 205 mil cida-
dãos, chegando em meados do século aos 600 mil, 
disparando, em 1970, ao seu primeiro milhão; mais 
meio milhão em 1980; dois milhões em 1991; e, final-
mente, 2 milhões e mais de 700 mil hoje.

Com o surgimento da Salvador Moderna, até fi-
nal dos anos 40 do século passado, cidade e política 
estavam em sintonia, ligadas a uma estrutura social 
tradicional, de escassa mobilidade. Essa sintonia de-
sintegrou-se com a “urbanização sem indústria” (anos 
50) e a “industrialização transplantada” de sua região 
metropolitana (anos 60/70). Quando a vida urbana se 
modernizou, a política soteropolitana permaneceu tra-
vada pela tradição política estadual da velha “cidade da 
Bahia”, não se tornando visível a representação política 
da nova e conflituosa cidade do Salvador.

O regime militar congelou essa situação, e, após 
a redemocratização, essa representação terminou as-
sumindo uma forma perversa: a forte subordinação a 
lógicas privadas. Descontados alguns espasmos que 
podem ser considerados acidentes de percurso, essa 
trajetória de desencontros entre política e cidade é 
uma chave para entender não só o bloqueio da auto-
nomia municipal da capital, como o enigma da “atra-
sada” modernidade soteropolitana. Uma modernidade 
desurbana, na qual o poder municipal tem fraca legi-
timidade política, precária estrutura administrativa e 
escassa base tributária.

Essa, de forma alinhavada, é um pouco da his-
tória da cidade do Salvador, que hoje completa 463 
anos, para nossa alegria.

A instabilidade política e a descontinuidade admi-
nistrativa, que, no tempo da ditadura, chegou a signifi-
car, em dez anos, dez prefeitos na cidade de Salvador, 
com todas as maléficas consequências que a cidade 
poderia ter disso, hoje se expressa: em 80 meses do 
Governo atual, Salvador teve em torno de 63 Secre-
tários nas 15 Secretarias existentes no início do pri-
meiro mandato, reduzidas a 11 no segundo, sem que 
diminuísse a rotatividade; ao contrário, o tempo médio 
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de permanência de um Secretário no cargo foi de 18 
meses durante o primeiro período de quatro anos e 
tem sido de 15 meses nos dois terços já cumpridos 
do segundo mandato.

Nas áreas de gestão, as mais atingidas pela ins-
tabilidade foram aquelas que costumamos chamar de 
“área social”. No que diz respeito à desestruturação 
financeira, dos R$3 bilhões que o Município arrecadou 
em 2010, cerca de 46% corresponderam à receita pró-
pria, das quais os principais itens são o ISS (17,5%) 
e o IPTU (6,6%).

Cerca de 54% do arrecadado correspondeu a 
transferências da União ou do Estado, sendo que, 
entre essas, os repasses do SUS, que se tornaram 
relevantes no perfil da receita a partir de 2006, atingi-
ram 15% do total arrecadado pelo município em 2010, 
ultrapassando as cotas do FPM, do ICMS, responsá-
veis, respectivamente, por 13% e 14% da receita. Esse 
dado é digno de nota, inclusive para se procurar outras 
explicações para a caótica gestão na área da saúde. 

Se comparado o conjunto de transferências re-
cebidas pela prefeitura na gestão dos dois últimos pre-
feitos, falta razão à frequente queixa do atual quanto 
a apoios de outras instâncias da Federação. Por outro 
lado, é verdade que, no conjunto dos dois períodos, 
Salvador se virou com recursos próprios, mais que 
cidades de portes, estrutura social e situação regio-
nal semelhantes, como Recife e Fortaleza. De 1999 a 
2010, enquanto em Salvador transferências da União 
e Estado representaram, em média, 53% da receita 
municipal, nos casos de Recife e Fortaleza chegaram, 
respectivamente, a 59% e 60%. 

Pode-se agora qualificar melhor a crise financeira 
da prefeitura de Salvador no que diz respeito à arreca-
dação. Se por um lado permanece um déficit de receita 
que historicamente está aquém das necessidades so-
ciais (como mostra a comparação com as duas outras 
cidades) e também das possibilidades (demonstradas 
pelo desempenho pequeno do IPTU), por outro lado 
ficou claro que, dentro desses limites, a situação me-
lhorou no período atual. 

O quadro é de escassez de recursos, mas, pelo 
lado da receita, não há nada que justifique o caos em 
que as finanças correntes da prefeitura se encontram. 
Não se pode ter chegado a esse ponto apenas pela 
falta do dever de casa na arrecadação. Afastada a hi-
pótese de que o caos provenha da receita, é preciso 
buscar as suas razões no lado das despesas públicas 
para saber o que foi feito, e como foi feito, dos recursos 
que chegaram aos cofres municipais. 

Portanto, meus caros Senadores, Salvador, essa 
cidade que eu sei que mora no coração de todos os 
Senadores e Senadoras desta Casa por ser a primeira 

capital do Brasil, a cidade-mãe da Bahia e a cidade-
-mãe do Brasil, chega, nesse dado momento em que 
nos deparamos com as próximas eleições, com a ne-
cessidade de enfrentar alguns problemas conjunturais 
e outros históricos.

Eu diria que, entre os problemas históricos, es-
tão, justamente, o de enfrentar a descontinuidade ad-
ministrativa e a desestruturação financeira, e, entre os 
problemas novos que temos a enfrentar, há a questão 
metropolitana. Salvador precisa se colocar e o próximo 
prefeito se preparar para tratar de uma cidade que li-
dera a região metropolitana e que tem de tratar todas 
as suas políticas no âmbito da visão metropolitana. 
Não poderá fazer isso sozinha, tem de contar com o 
apoio do Governo Federal, do Governo do Estado e 
até mesmo do Congresso Nacional, que está deven-
do às grandes cidades brasileiras a necessidade de 
discutir um estatuto de “metropolitanização”, ou um 
estatuto metropolitano. 

Precisa, urgente e principalmente, recuperar a 
sua legitimidade política, para voltar a ter capacidade 
de se planejar; retirar o planejamento hoje entregue 
aos interesses privados, desprivatizar a cidade de Sal-
vador, hoje planejada especialmente pelos grandes 
interesses, particularmente do capital imobiliário da 
nossa cidade, resultando no caos vivido no trânsito e 
na Avenida Paralela, uma das nossas principais áre-
as de crescimento da cidade de Salvador, ou mesmo, 
como exemplo, no uso indevido público de uma praça 
para um camarote privado no período do carnaval.

Nós temos algumas necessidades urgentes, sobre 
as quais todo e qualquer prefeito vai ter de se debruçar 
para tirar Salvador da situação em que se encontra e 
colocá-la num novo patamar: 

– a obra de mobilidade urbana, dotando Salva-
dor do seu metrô e lutando para que ele ocorra o mais 
rapidamente possível e com o maior tempo de aproxi-
mação de término da obra, perto de 2014; 

– recuperar a sua orla atlântica e de baía, hoje 
completamente desassistida e, eu diria até, numa si-
tuação de desolação;

– fortalecer seus laços com a Baía de Todos os 
Santos e o Recôncavo, abraçando-os através do pro-
jeto do Governo do Estado, da União, com a ponte Sal-
vador–Itaparica e, também, da realização do grande 
projeto de requalificação urbana já iniciado pelo Go-
verno do Estado da Bahia na Feira de São Joaquim, 
que consumirá R$60 milhões – R$30 milhões do Go-
verno do Estado e R$30 milhões do Governo Federal; 

– requalificação urbana do centro de Salvador, 
que já se inicia com a nova Fonte Nova e a Penínsu-
la de Itapagipe, que começa a receber ainda tímidos 
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recursos do Governo Federal para a reorganização 
de sua orla; 

– a mudança e reclassificação da Cidade Baixa, 
especialmente no memorial de Irmã Dulce, que já foi 
beatificada e será santificada;

– a infraestrutura social, que precisa ser priori-
dade número 1, porque se encontra completamente 
sucateada. Falo a respeito dos sistemas e da rede 
de saúde, de educação e de assistência social, ten-
do como exemplo a Fundação Cidade Mãe destruída 
neste Governo; 

– retomar a estratégia econômica de Salvador, 
centrada na indústria cultural do entretenimento, la-
zer e turismo, que deve se personificar em um grande 
projeto, levando Salvador a se inserir no roteiro inter-
nacional de cidades de entretenimento.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, nós temos velhos 
e estruturais problemas, novos e grandes problemas, 
que significam o desafio de fazer de Salvador novamen-
te a mais querida no coração de todos os brasileiros.

E como dizia Dorival Caymmi, em sua música 
João Valentão: “Que nunca precisa dormir pra sonhar, 
porque não há sonho mais lindo do que sua terra.”

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esta foi a Senadora Lídice da Mata.
Agora fala a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs Senadoras; 
Srs. Senadores, hoje, venho tratar de um tema que é 
de grande relevância para o meu Estado, Roraima. 
Estive com a Ministra do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, nossa Ministra Miriam Belchior, oportunidade 
em que discutimos projeto de grande relevância para 
o desenvolvimento do nosso Estado de Roraima, um 
projeto que vai retirar Roraima da dependência ener-
gética. Esse debate é de fundamental importância em 
nosso Estado neste momento.

A garantia de que o projeto de construção da 
usina hidrelétrica de Bem-Querer está no PAC 2 foi 
feita a mim pela Ministra, na ocasião dessa audiência 
pública, na semana passada. Na oportunidade, a Mi-
nistra garantiu que a Secretaria do Orçamento Fede-
ral (SOF) do Ministério vem dando atenção especial 
a esse projeto. Disse também que os estudos feitos 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que é a 
empresa que orienta o Governo brasileiro na questão 
da energia, já revelam viabilidade ambiental e socioe-
conômica no local da construção dessa usina.

O projeto da construção de Bem-Querer fica nas 
proximidades da cidade de Caracaraí, a 125 quilômetros 
de Boa Vista, à altura das corredeiras do rio Branco.

Inicialmente, a usina hidrelétrica a ser construída 
teria potência instalada de 708 MW, e os investimen-
tos para a obra seriam da ordem de R$3,9 bilhões. 
Mas os estudos de viabilidade energético-econômica 
e socioambiental recomendam a construção de mais 
três barragens menores em Paredão, no rio Mucajaí. 
Dessa forma, com a junção das corredeiras do Bem-
-Querer e de Paredão, o complexo passaria a ter po-
tência instalada de 1.050 MW, com um investimento 
próximo a R$5,5 bilhões.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
autorizou a EPE a realizar o estudo de inventário hi-
drelétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Branco, o que 
foi concluído em 2010.

Visando “à definição da melhor alternativa de 
divisão de queda e à determinação do seu potencial 
hidrelétrico”, os estudos mostraram 40 alternativas 
no rio Branco e no rio Mucajaí. Olhem o potencial que 
esses rios têm no que diz respeito à construção de 
hidrelétricas!

Novamente analisados, os 40 pontos encacho-
eirados do rio Branco e nos principais afluentes foram 
selecionados sob critérios energético-econômicos e 
socioambientais. Ao final desse estudo, foram reduzi-
dos a seis alternativas, contemplando os dois locais 
já mencionados, no rio Branco e no rio Mucajaí, para 
a construção das barragens.

Excluídos estudos referentes às sub-bacias hidro-
gráficas dos rios Cotingo e Uraricoera devido a conflitos 
da terra indígena Raposa Serra do Sol, o relatório do 
inventário afirma claramente: “A melhor alternativa de 
partição de queda é aquela denominada BR-R2D17, 
que contempla um aproveitamento no rio Branco e três 
aproveitamentos no rio Mucajaí”. Essa é a melhor al-
ternativa, segundo a EPE.

Assim, as quatro opções são Bem-Querer J1, Pa-
redão M1, Paredão e Fé Esperança, totalizando cerca 
de 1.050 MW de potência instalada.

Essa é apenas uma etapa do longo processo 
que envolve a construção de uma hidrelétrica em Ro-
raima, na região Norte, na região amazônica. Com a 
aprovação do inventário, fica permitido o registro de 
empresas do setor que farão o Estudo de Viabilidade 
Técnica e Econômica (EVTE) dos aproveitamentos 
identificados pela empresa.

Temos conversado com o Presidente da EPE, 
Maurício Tolmasquim, que já adiantou que, do ponto 
de vista energético, econômico e socioambiental, a 
proposta de Bem-Querer é plenamente viável. Quan-
do autorizada pela coordenação do PAC, a EPE fará 
a licitação para o estudo de viabilidade dessa hidre-
létrica. No momento seguinte, após apresentação do 
projeto básico da obra, iniciam-se as discussões com 
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a sociedade, por meio de audiências públicas, elabo-
ração, discussão e aprovação do Estudo e Relatório 
de Impacto Ambiental (EIA/Rima).

No relatório final, concluiu-se que o aproveitamen-
to hidrelétrico de Bem-Querer e Paredão, situados no 
rio Branco e no rio Mucajaí, é atraente sob o ponto de 
vista energético, econômico e socioambiental.

Então, dessa forma, claro está que, até que as 
ordens de serviço sejam dadas e que se cumpram to-
dos os procedimentos de licenciamento ambiental da 
obra, haverá um longo caminho a percorrer.

Por isso, venho à tribuna, Srªs e Srs. Senado-
res, para destacar que o debate sobre a importân-
cia de incluir Roraima num projeto maior do sistema 
elétrico nacional vem em boa hora. É um debate que 
vai ter todo o nosso apoio para a discussão junto à 
sociedade, no momento em que, sob orientação da 
EPE, o Governo brasileiro tomou a sensata decisão 
de não deixar que nenhuma capital brasileira seja 
alimentada por um único sistema de fornecimento 
de energia.

Aliás, vale destacar aqui que, atualmente, três ca-
pitais – Manaus, no Amazonas; Macapá, no Amapá; e 
Boa Vista, em Roraima – têm uma única fonte de atendi-
mento. Para promover a interligação dessas capitais ao 
sistema nacional, a Eletronorte está construindo linhas 
de transmissão, que vêm de Tucuruí, no Pará, até Ma-
naus e de Manaus até Boa Vista e também até Macapá. 
Com a construção desse complexo, desses linhões – o 
de Tucuruí a Manaus já está em construção, e o de Ma-
naus a Boa Vista entrará em construção, devendo ser 
concluído em 2014 -, aí, sim, essas três capitais estarão 
interligadas ao sistema elétrico nacional.

Então, nesse contexto, há essa situação, que é 
favorável. Trata-se de uma obra orçada em R$1 bilhão, 
que foi incluída pela EPE no Programa de Expansão 
de Transmissão para o período de 2011 e 2015. A rede 
será interligada também à Linha de Guri, que, posterior-
mente, terá sua capacidade ampliada dos atuais 230 kV 
para 500 kV, a mesma capacidade da linha entre Boa 
Vista e Manaus. Atualmente, a capital Boa Vista é aten-
dida pela Linha de Transmissão de Guri, na Venezuela.

Srs. Senadores, recebendo abastecimento exclu-
sivo dessa Linha de Transmissão de Guri, Boa Vista so-
freu muito em 2010, com racionamentos, por conta de 
problemas de geração daquele país, a Venezuela. Esses 
racionamentos obrigaram a Eletronorte a religar a Usina 
Termoelétrica de Floresta, que queima óleo diesel, o que 
é muito caro para o País. Tal situação não configura ape-
nas atraso econômico-energético para o desenvolvimento 
do Estado. É também a imposição a um atraso pessoal 
e intelectual, que sofre a nossa população de Roraima e 
de Boa Vista, com menos acesso aos serviços ofertados 

pelos modernos dispositivos móveis, às novas tecnologias 
que invadem o mundo. Então, estamos isolados dessas 
novas tecnologias. O projeto que aponta para o desen-
volvimento de Roraima, dentro de um projeto energético 
nacional, chega-nos agora, porque estamos vivendo um 
novo tempo em nosso País. 

Nesse novo tempo, uma locomotiva de desenvol-
vimento vem passando particularmente pelas regiões 
Norte e Nordeste. Um desenvolvimento, diga-se, que 
já tirou mais de 28 milhões de pessoas da miséria ab-
soluta, que elevou outros 40 milhões à classe c, que 
gerou mais de 15 milhões de empregos, que expandiu 
para 215 o número de escolas técnicas, que implantou 
centenas de creches municipais.

Aproveito, aqui, para destacar, Senador Paim, nos-
so Presidente, que, em Roraima, já há na capital, Boa 
Vista, concluídas quatro creches e que outras estão em 
construção, para atender às nossas crianças. Para os 
15 Municípios, destinamos recursos através também do 
Programa PAC 2. A Presidenta Dilma tem priorizado a 
construção de creches em todos os Municípios do nosso 
Estado. Isso é um grande avanço, porque a demanda 
é grande. Há uma grande expectativa das famílias de 
Roraima, das famílias brasileiras, para se assegurar 
educação infantil de qualidade às nossas crianças.

Voltando à questão do desenvolvimento, no caso 
da Usina Hidrelétrica Bem Querer, considerada uma 
obra estratégica, esse projeto poderá vir a dar nova 
dinâmica ao desenvolvimento econômico e social do 
nosso Estado e da Região Amazônica. Mas muito 
mais do que isso, esse projeto poderá contribuir di-
retamente com o crescimento da economia regional, 
economia nacional. Por conta disso, hoje, lideranças 
de movimentos sociais, ambientalistas, especialis-
tas, empresários, políticos e autoridades religiosas 
da Região Norte, particularmente de Roraima, voltam 
suas atenções ao projeto. Sem dúvida nenhuma, há 
necessidade de um amplo debate com a sociedade 
roraimense para a construção dessas usinas. E essa 
atenção me dá a certeza de que nada será feito sem 
a participação intensa da sociedade roraimense, no-
tadamente das populações diretamente envolvidas 
na questão da construção dessa grande obra. Nesse 
sentido, no que depender de mim, do meu mandato, 
farei o possível para garantir a participação dos atores 
sociais e políticos no processo de análise, estudos e 
concretização da obra. Vale lembrar que o projeto ora 
em debate não se pauta apenas por uma preocupação 
econômico-desenvolvimentista, mas se guia também 
por um olhar socioambiental e cultural.

Entendo que não há sentido pleitear o desen-
volvimento de um Estado como Roraima, que se des-

MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08779 

taca por suas imensas riquezas e terras produtivas, 
sem, no entanto, promover um elo entre desenvol-
vimento econômico e social com a preservação do 
meio ambiente.

Os problemas que Roraima vem enfrentando na 
geração e distribuição de energia impõem o envolvi-
mento de toda a sociedade local, da classe política, 
de empresários, do governo do Estado, dos prefei-
tos, das universidades e de outros atores sociais 
como entidades de defesa dos direitos humanos e 
do meio ambiente.

Eu, que há muito tempo acompanho os projetos 
do Governo Federal para o setor de energia elétrica na 
Região Amazônica, tenho convicção de que as obras 
apontadas irão melhorar consideravelmente as condi-
ções de vida da população do nosso Estado de Rorai-
ma, porque, na medida em que deixar de depender da 
energia de Guri, na Venezuela, o Estado passará a ter 
autonomia energética.

Portanto, Sr. Presidente, em gestões feitas junto 
ao Governo Federal para que o projeto entrasse na 
lista de prioridades do PAC 2, fomos vitoriosos. O mo-
mento agora é de mobilização. Todos nós, autoridades, 
lideranças locais e religiosas, devemos nos empenhar 
na luta pela concretização de nosso projeto maior, 
que é colocar Roraima na trilha do desenvolvimento e 
possibilitar às famílias de Roraima, aos quase 500 mil 
habitantes, uma vida digna, uma vida melhor.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senadora Angela Portela, pelo seu 
pronunciamento, defendendo os interesses de seu 
Estado, mas com uma visão nacional.

Passo a palavra, neste momento, como último 
orador inscrito...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos à Ordem do Dia, e o Senador Be-
nedito de Lira falará depois, conforme acordo feito 
com os Líderes.

Perguntamos ao Plenário, aos Líderes, se não há 
inconveniente de votarmos somente os requerimentos, 
mediante a informação que aqui recebi.

Sem nenhum problema?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Con-

cordamos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Inclusive há dois requerimentos, a pedido do Senador 
José Pimentel, que são frutos do acordo.

Não havendo nenhum obstáculo, vamos à vota-
ção dos requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item 5 da pauta:

REQUERIMENTO Nº 99, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 99, de 2012, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto 
de Lei do Senado nº 170, de 2006, de sua autoria.

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2006, vai 

ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Item 6:

REQUERIMENTO Nº 112, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 112, de 2012, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 111, de 2010, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (pena de 
detenção aos usuários de drogas).

Votação do requerimento.
O projeto em tela se refere a pena de detenção 

aos usuários de drogas.
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Matéria retorna à Comissão de Assuntos So-

ciais, seguindo, posteriormente, à Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa e, nos termos do 
art. 49, I, do Regimento Interno, também à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 113, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 113, de 2012, do Senador Humberto Costa, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 554, de 2011, além da Comissão constante do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam-
bém, a de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, que altera o Código de Processo Penal.

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, seguindo, posteriormente, 
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item nº 8:

REQUERIMENTO Nº 120, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 120, de 2012, do Senador Humberto 
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 380, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (competências da ANS).

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi-

cos, seguindo, posteriormente, nos termos do art. 49, 
I, do Regimento Interno, para a de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item nº 9:

REQUERIMENTO Nº 124, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 124, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 37, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos. Trata de distribuição de energia elétrica.

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômi-

cos, retornando posteriormente, nos termos do art. 49, 
I, do Regimento Interno, à de Serviços de Infraestrutura.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item nº 10:

REQUERIMENTO Nº 138, DE 2012

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 138, de 2012, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 130, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (estabelece multa contra a discriminação 
da mulher no mercado de trabalho).

Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que já se encontra instruída pela Co-

missão de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, a matéria vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item nº 11:

REQUERIMENTO Nº 144, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 144, de 2012, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômi-
cos (dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo no Estatuto do Idoso).

O Item nº 12 trata da mesma matéria. Farei já a 
leitura e votarei em globo.

REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 148, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 224, de 2004, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e Senadores que aprovam perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, 
e à de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Item 13:

REQUERIMENTO Nº 152, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 152, de 2012, do Senador Acir Gurgacz, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 731, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Agricultura e 
Reforma Agrária (multas previstas na lei de 
crime ambiental).

Votação do requerimento.
As Senadoras e Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado 
Uma vez que já se encontra instruída pela Comis-

são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle, a matéria vai, então, à Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, retornando, posterior-
mente, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à 
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Presidente Sarney se encontra no plenário. Se qui-
ser que eu aguarde, continuo lendo os requerimentos.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Fora 
do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Obrigado, Presidente Sarney.

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

Agradeço se puder me informar se foi encaminha-
do à Secretaria da Mesa, pela Comissão de Relações 
Exteriores, o voto do vencido sobre o requerimento re-
lativo a Cuba, para que, então, possa ser considerado 
o recurso que apresentei na data de ontem, porque a 
Comissão de Relações Exteriores informou que já en-
caminhou para a Secretaria da Mesa, o que significa 
que deverá ser lido agora, na Ordem do Dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O requerimento chegou à Secretaria da Mesa. 
Nós vamos dar o tratamento regimental adequado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Itens extrapauta:

REQUERIMENTO Nº 129, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 129, de 2012, de autoria do Senador José 
Pimentel, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 467, de 2008; 
105 e 344, de 2011-Complementares; com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 242, 481 e 
701, de 2007-Complementares, que já se en-
contram apensados por regularem matérias 
correlatas (atividades passíveis de opção pelo 
Simples Nacional).

REQUERIMENTO Nº 220, de 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
220, de 2012, do Senador José Pimentel, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 467, de 2008; e 90, de 2010-Com-
plementares, por regularem matérias correlatas.

Votação em globo dos Requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão 
ao exame das Comissões de Educação, Cultura e Es-
porte; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática; e de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária.

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 40, DE 2010 – COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 214, de 2012 – art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 40, de 2010-Complemen-
tar (nº 277/2005-Complementar, na Casa de 
origem, do Deputado Leonardo Mattos), que 
dispõe sobre a concessão de aposentadoria 
especial à pessoa com deficiência filiada ao 
Regime Geral de Previdência Social.

Pareceres sob nºs 1.068 e 1.069, de 
2010; e 214, de 2012, das Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Sérgio Zambiasi, 
favorável;

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável;

– de Assuntos Econômicos (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 73, 
de 2011), Relator: Senador Lindbergh Farias, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAE 
(Substitutivo), que oferece.

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 63, DE 2011 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Valdir Raupp, que altera a redação do art. 
3º da Emenda Constittucional nº 62, de 9 de 
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de 
adesão ao regime especial de precatório até 
a data de 31 de dezembro de 2012.

Parecer sob nº 689, de 2011, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ 
(Substitutivo), que oferece.
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3 
EMENDA DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 237, DE 2007

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
237, de 2007 (nº 4.253/2008, naquela Casa), 
que inscreve o nome de Anita Garibaldi # Ana 
Maria de Jesus Ribeiro, no Livro dos Heróis 
da Pátria.

Parecer favorável, sob nº 1.468, de 2010, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Níura Demarchi.

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 176, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Antonio Car-
los Mendes Thame), que dispõe sobre a impor-
tação e o fornecimento de produtos sujeitos à 
Regulamentação Técnica Federal.

Pareceres sob nºs 1.486 e 1.487, de 
2011, das Comissões

– de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy, favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 3-CAE, que apresenta; e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CAE, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CMA.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS) 
– Passamos a palavra, conforme já havia anunciado, 
ao Senador Benedito de Lira, como orador inscrito.

O Senador Benedito de Lira dispõe de vinte mi-
nutos.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS) 
– Senadora Lídice da Mata, pela ordem.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de me 
inscrever como Líder do PSB no horário da Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS) 
– V. Exª está inscrita como Líder logo após o Senador 
Alvaro Dias, que já havia se inscrito.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Muito obrigada.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, na tarde de 

hoje, venho a esta tribuna para tratar de um assunto 
que reputo da maior importância para este País e que 
ainda não tem a abrangência que todos nós desejamos. 

Em 1953, década de 50, aportava em Alagoas 
um homem oriundo de outros países, como a Suíça e 
a França, e que se dirigiu ao litoral sul do meu Estado. 
Lá chegando, ficou impressionado, Sr. Presidente, com 
o êxodo rural. Então cuidou de trabalhar na direção de 
criar uma cooperativa, a fim de proporcionar melhores 
condições para aquelas pessoas que saíam da zona 
rural para a cidade e não tinham como ali viver com 
dignidade. E nos idos de 1956, nasceu a cooperativa 
da Pindorama, localizada na região sul do meu Estado, 
nos Municípios de Penedo, Coruripe e Feliz Deserto. 

Sr. Presidente, assim se formou a maior coope-
rativa agropecuária do Nordeste brasileiro, um empre-
endimento coletivo que acredita na força do homem 
do campo. Está localizada, repito, nos Municípios de 
Penedo, Coruripe e Feliz Deserto, na região sul do 
Estado de Alagoas, numa área de aproximadamente 
30 mil hectares, onde cerca de 30 mil pessoas vivem 
do cultivo da terra de forma racional e com tecnologia 
moderna.

A atividade desenvolvida pela cooperativa é a 
agricultura e a pecuária. Naquela região, 90% da ter-
ra é absolutamente agricultável. Como Alagoas tem 
vocação para o turismo e é um Estado pequeno, mas 
que, na verdade, até pouco tempo representava o se-
gundo maior produtor de açúcar e álcool do Brasil, o 
que fez René Bertholet, um suíço francês? Adquiriu 
essa área através de doação do governo, que hoje tem 
aproximadamente 30 mil hectares, e instruiu aqueles 
agricultores a começarem a plantar a cana-de-açúcar 
e a fruticultura. 

Aquela cooperativa, Sr. Presidente, fez nascer 
uma coisa inédita na história deste País e acredito 
que até do mundo: uma usina que não tem dono, não 
tem usineiro – por trás dela não tem usineiro, figura 
conhecida no Brasil como proprietário das usinas que 
fabricam açúcar e álcool.

Ele incentivou as pessoas a terem aquela usina. 
O dono era o trabalhador, o operário. E aquela institui-
ção hoje tem 1.100 associados que cuidam da terra, 
produzindo cana e levando para a usina, que fabrica 
açúcar e álcool.

Achando pouca essa atividade, eles enveredaram 
pelo caminho do plantio de frutas, tornando aquela ins-
tituição autossuficiente na produção de sucos. Quan-
do se fala em Pindorama, leva-se em consideração o 
suco de maracujá, que foi o primeiro suco fabricado 
naquela cooperativa. Depois, então, eles estenderam 
para outros sabores.
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Hoje, Sr. Presidente, a cooperativa de Pindorama 
quebra cerca de cinco mil toneladas de cana ao dia, 
para produzir 330 mil litros de álcool anidro e hidratado. 
Além disso, produz seis mil sacos de açúcar diários.

Em 2003 nasceu a usina para a produção de 
açúcar. Naquela oportunidade foi feito um investimento 
da ordem de R$13.800 milhões. Há de se perguntar: 
foram recursos do governo ou recursos financiados? 
Não, recursos da economia do trabalho, recursos pró-
prios daquela instituição.

Pois bem, Sr. Presidente, atualmente ela produz 
diversos tipos de refrescos, inclusive o refresco em 
pó. Quer dizer, a cada dia que passa, ela melhora a 
qualidade do seu serviço e utiliza tecnologia de ponta.

Há uma coisa, Sr. Presidente Paim, que é natu-
ral, que está acontecendo hoje, meu querido Senador 
Wellington Dias. As empresas familiares estão, grada-
tivamente, dividindo-se. O que é de extraordinária re-
cepção é que não há briga entre os 1.100 sócios. Não 
há briga. Eles não brigam. Muito pelo contrário, brigam 
para que sua indústria, dia a dia, possa se fortalecer 
cada vez mais.

Lembro-me que, há algum tempo, houve crises, 
o que é natural nessas instituições. Eu era Deputado 
Estadual e procurei participar do dia a dia para ajudar 
a instituição a não fechar suas portas. Hoje, ela dispõe 
de uma média de 900 empregos fixos. No momento da 
moagem, ela contrata mais 1.300 empregados. E com 
a atividade permanente dos filhos, das mulheres e dos 
donos da usina, a média total chega a 12 mil pessoas, 
são 12 mil empregos direitos. É algo extraordinário!

Quando eu conversava com os diretores da ins-
tituição, lembrei-me de V. Exª, Senador Wellington. Em 
nossas caminhadas diárias, V. Exª me fez ver o resulta-
do do que realizou no Estado do Piauí, que hoje, para 
a alegria dos brasileiros, dos nordestinos, é o maior 
produtor de castanha de caju do Brasil e, sem dúvida 
nenhuma – acredito –, também o maior produtor de 
mel. Isso foi alçando por meio do cooperativismo.

Hoje, o que acontece na Pindorama? A indústria 
de suco está produzindo cerca de duas mil caixas de 
24 garrafas de 500 ml por dia. Há os derivados do coco. 
Com ele, ela produz o leite de coco e, com o bagaço, 
faz o doce. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a in-
dústria produz uma média de 500 caixas de 24 garrafas 
de 500 ml por dia e 700 quilos por dia de coco ralado.

Outro segmento que está também tendo muita 
prosperidade é o laticínio. Eles estão tentando trans-
formar aquela região sul do meu Estado numa bacia 
de leite importante, uma bacia leiteira. Para isso, na 
semana próxima passada, visitou aquela cooperati-
va o Ministro da Integração Nacional, o Sr. Fernando 

Bezerra, que não conhecia aquela estrutura. E ficou 
entusiasmado.

Certo dia, eu conversava com ele no seu gabinete 
de trabalho, onde levei o presidente da cooperativa, Dr. 
Klécio, e lá nós fizemos uma solicitação, uma reivindi-
cação ao Ministro, que era exatamente a construção 
de uma indústria para transformar o leite em leite em 
pó. E nós vamos fazer isso. O ministro se comprome-
teu. A Pindorama dá toda a estrutura.

Inclusive, fomos mais além. No meu Estado, mais 
precisamente no vale do rio São Francisco, lá no Ma-
rituba, banhando a margem do rio São Francisco, tem 
um projeto de irrigação da Codevasf que não está 
praticamente funcionando. Eu, então, disse ao Minis-
tro Fernando Bezerra que seria interessante que ele 
pudesse passar para a cooperativa 2.000 ha a fim de 
que ele pudesse implantar ali uma bacia leiteira.

Hoje, na cooperativa, por exemplo, ele recebe 
uma média de 10 mil litros/leite/dia, que é o leite pro-
duzido pelos trabalhadores na própria atividade. O 
leite vem lá da cooperativa da Pindorama, onde eles 
produzem não só o laticínio, o suco, o açúcar, álcool. 
Agora, está sendo criada uma tangência paralela, que 
é dar ocupação às senhoras, às esposas, às mulheres 
dos trabalhadores donos das usinas, através da cos-
tura. Para os jovens está sendo feito um projeto para 
que eles possam aprender a plantar pimenta. Já estão 
plantando, produzindo e levando para uma indústria 
em Maratá, no Estado de Sergipe.

Essa atividade, essa ação de organizar as pes-
soas, tem sido da maior importância, e é bom que o 
Governo da Presidente Dilma, nobre Presidente, co-
mece a analisar este caminho: dar a primeira atenção 
àqueles que, na verdade, estavam fora de qualquer 
tipo de participação na riqueza do País, através dos 
programas sociais criados na época do Presidente 
Lula, com o incremento do Bolsa Família. Agora, está 
criando o Brasil Sem Miséria. 

Mas é preciso cuidar dessa ação, organizar as 
pessoas, dar oportunidade, com a tecnologia que temos, 
com a boa vontade das pessoas e com esse exemplo 
de cooperativa que temos no meu Estado de Alagoas.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Pediria 
um aparte a V. Exª. 

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Espero que isso possa, na verdade, melhorar a vida 
das pessoas, e de todas as pessoas deste País, que 
precisam realmente dessa ação coletiva.

Concedo o aparte, com muita alegria, ao eminen-
te Senador Wellington Dias, que vai, realmente, contar 
ao Brasil a experiência que está tendo no Estado do 
Piauí. Ouço, com muita alegria, V. Exª.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Com o 
maior prazer, meu querido Senador Bendito de Lira, 
meu querido Presidente Paulo Paim. Primeiro, fico tri-
plamente feliz aqui. O relato entusiasmado que V. Exª 
faz, com uma experiência – parece-me, já, em torno 
de 40 anos – da cooperativa Pindorama. Feliz também, 
além do seu entusiasmo, por ser em Alagoas. Alagoas 
tem tantas vitórias importantes, mas, a exemplo do meu 
Estado e de outros Estados, ainda tem muitos desafios 
a enfrentar na área social. Vejo e destaco aqui o es-
forço de V. Exª, de tantas lideranças lá e também dos 
movimentos sociais nessa vertente do cooperativismo. 
Quero destacar ainda o fato da diversificação; ou seja, 
começa dando certo a partir da cana-de-açúcar que, 
normalmente, inclusive em Alagoas, é uma atividade 
típica dos grandes, dos usineiros, como conhecemos, 
sendo feita por pequenos. Um conjunto de pequenos 
– V. Exª me dizia –, com alguns hectares de cana, que 
abastece uma base industrial, produz álcool e agora 
está caminhando para a produção do açúcar, garan-
tindo um retorno que tira essas pessoas da miséria, 
da pobreza, enfim, numa região que muito precisa. 
Agora, caminha com esse mesmo modelo, com essa 
experiência para outras áreas. Fico feliz em ver aí a 
fruticultura. Vejo agora o esforço nessa área da bacia 
leiteira, na área vinculada à pimenta. Aliás, em Cam-
po Maior, no Piauí, o Prefeito Paulo Martins está com 
essa ideia da produção e industrialização da pimenta. E 
também a oportunidade para homens e mulheres como 
essa da área têxtil. Então, quero aqui comemorar com 
V. Exª, com o povo de Alagoas, por estar acontecendo 
essa bela experiência a partir dos movimentos sociais 
em Alagoas. No nosso Estado, como V. Exª tem, nós 
temos este modelo da central de cooperativa: é um 
modelo em que várias associações e cooperativas se 
juntam, se tornam grandes, e ganham as condições 
de disputar com o mercado nacional, com o mercado 
mundial, o que derruba a tese de que pequeno não 
tem vez. Pequeno tem vez, sim, desde que siga o 
método correto. E quero aqui, para encerrar, me so-
mar a V. Exª, apoiando-o nessa cobrança, para que o 
Governo Federal, a exemplo do que aconteceu lá... E 
eu quero conhecer Pindorama, quero ir lá com V. Exª, 
quero levar alguns produtores do meu Estado para 
conhecerem a cooperativa. Assim, a exemplo da ida 
do Ministro Fernando Bezerra, com tantas lideranças, 
eu acho que precisamos buscar um conjunto dessas 
atividades no País. Aliás, Presidente Paulo Paim, isso 
tem tudo a ver com aquele trabalho da comissão de 
acompanhamento ao Brasil sem Miséria. De um lado, 
tem que proteger, mas é preciso encontrar a porta da 
independência definitiva. Parabéns, Alagoas! Parabéns 

a V. Exª! E mando aqui um abraço aos vitoriosos coo-
perados lá de Pindorama, em Alagoas.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Agradeço ao nobre Senador Wellington Dias por esse 
aparte, que é muito incentivador.

E queria, Sr. Presidente, continuando, dizer que, 
além da atividade primordial, que era cana-de-açúcar, 
álcool e açúcar, agora com um volume considerável de 
sucos, dos mais diversos sabores, ainda tem a pisci-
cultura, a que eles estão dando muito ênfase, principal-
mente puxando os jovens para que possam continuar 
acreditando na terra, na atividade agrícola produtiva. E 
há treinamento através do Sebrae, do Sesi, do Senar, 
órgãos que fazem essa interlocução, qualificando os 
jovens, para que eles possam ter uma atividade, dire-
cionando as suas ações para essa atividade primária.

Vejam a importância – que coisa maravilhosa! –, 
Sr. Presidente, nobre Senador Wellington Dias, Srªs 
e Srs. Senadores: uma cooperativa de trabalhadores 
que teve um faturamento, de 2010 a 2011, da ordem 
de R$170 milhões, e para a safra 2011/2012 há uma 
perspectiva da ordem de aproximadamente de R$200 
milhões.

E o senhor quer saber de uma coisa, Presidente?
Após, logicamente, o encerramento do balanço, 

tirando as despesas normais e o lucro gerado, eles, 
os donos, não querem os lucros de participação: eles 
pedem para que seja reinvestido dentro da indústria, 
para que ela possa crescer.

Além disso, Sr. Presidente, uma coisa que chama 
a atenção é que, na rua, não se vê um pedinte. Uma 
criança não está na rua. Ela está na escola; quando 
não está na escola, está numa escola música, apren-
dendo música; quando não está aprendendo música, 
está aprendendo como plantar pimenta, como plantar 
abacaxi, como plantar a fruta, para que ele possa ver, 
daquele seu trabalho, o resultado da sua vida no futuro.

Então, a Pindorama é um exemplo de dignidade 
de trabalho, de responsabilidade, de seriedade. Que-
ria aqui aproveitar a oportunidade, antes de terminar 
a minha manifestação, para fazer um apelo ao Minis-
tério da Agricultura, ao Ministério do Desenvolvimen-
to Econômico e Social, à Presidenta Dilma, para que 
determine a esses ministros, a fim de que possamos 
cada vez mais incrementar, porque o cooperativismo 
é forte na região Sul do meu País, nos Estados do Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Agora, nobre Senador Suplicy, o caminho está 
aberto. É preciso que tenhamos essa visão, para que 
encontremos caminhos, dando oportunidade de finan-
ciamento, de gestão. Tenho certeza absoluta de que 
isso irá melhorar a vida das pessoas que hoje vivem 
com dificuldade.
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Quero, com muita honra, Sr. Presidente, ouvir o 
aparte da eminente Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Benedito de Lira, é sempre positivo trazer a essa 
tribuna e a este Plenário informações que mostram 
uma capacidade enorme do povo brasileiro, em es-
pecial do seu Estado, com empreendedorismo e com 
o sistema cooperativo, que penso seja o capitalismo 
socialmente mais justo. Parabéns a V. Exª por trazer 
essas informações tão importantes. No meu Estado, 
bem sabe V. Exª, o cooperativismo é muito forte não só 
no setor de produção, mas também no crédito, na área 
médica e em várias outras áreas. E o Senador Suplicy 
é autor de um projeto chamado ato cooperativo, cuja 
audiência pública vamos fazer na Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária. Essa sugestão de V. Exª, 
dada agora da tribuna, para que o Governo encontre 
mecanismos, será, sem dúvida, objeto da nossa dis-
cussão. E vamos encaminhar pela Comissão também 
ao Governo iniciativas e providências para facilitar e 
estimular exatamente esse caráter associativista da 
economia solidária que o cooperativismo envolvendo 
pequenos agricultores pode representar em desenvol-
vimento econômico e humano para todo o País. Para-
béns a V. Exª também pelo pronunciamento, Senador 
Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Muito obrigado, eminente Senadora Ana Amélia.

Ouço, com muita alegria, o eminente Senador 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
quero me somar às vozes dos Senadores Wellington 
Dias e Ana Amélia, de apoio a V. Exª, enaltecendo ini-
ciativas positivas de formas cooperativas de produção 
ali em Alagoas. É fato que, juntamente com a Senadora 
Ana Amélia, propusemos um requerimento para uma 
nova audiência pública sobre os projetos de lei, um 
do Senador Osmar Dias e outro de minha autoria. Já 
houve um parecer votado favoravelmente, do Senador 
Renato Casagrande, e a Senadora Ana Amélia houve 
por bem chamar novamente as organizações como a 
OCB, a Unisol, a Unicafes e outros especialistas, para 
que possamos ouvir antes de darmos o veredicto final, 
nosso voto final, sobre as formas cooperativas. E, so-
bretudo neste ano, que é o ano da cooperativa, assim 
proclamado pela Organização das Nações Unidas, será 
muito relevante o meu esforço conjunto com a Senado-
ra Ana Amélia no sentido de que possamos votar essa 
matéria ainda neste semestre. Ela dá o sinal positivo. 
Estou em harmonia com o pronunciamento de V. Exª.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Agradeço ao eminente Senador Suplicy por essa ma-
nifestação de solidariedade, e, na verdade, precisamos 

caminhar juntos no dia a dia para darmos qualidade 
de vida às pessoas que estão muito distantes dela. 
Esse é o caminho.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Um 
aparte.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Ouço, com muita alegria, Sr. Presidente – e peço paci-
ência a V. Exª para ouvi-la –, a eminente Senadora da 
Bahia, a minha querida amiga Lídice da Mata.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Sena-
dor Benedito de Lira, quero apenas parabenizá-lo pelo 
pronunciamento que faz V. Exª é o nosso presidente 
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
e, à frente dessa comissão, tem abordado, com muita 
dedicação e competência, os temas de interesse da 
nossa região, voltados particularmente para agricultura 
familiar, o pequeno produtor, a produção e, agora, o 
cooperativismo. V. Exª já promoveu um debate impor-
tante naquela comissão sobre a dívida dos produtores 
rurais do Nordeste brasileiro e nos lidera nesse pro-
cesso de luta para dar oportunidade à população da 
nossa região de uma vida melhor.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Agradeço a V. Exª pela sua intervenção.

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Um aparte, 
nobre Senador.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) 
– Quero, com muita alegria, após agradecimento à 
eminente Senadora Lídice da Mata, que é da região 
Nordeste e, realmente, sabe as dificuldades que atra-
vessamos, ouvir a eminente Senadora Ana Rita.

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Rapidamente, 
Senador, eu quero também aproveitar a oportunidade 
para parabenizar V. Exª pela condução da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, pelas reuniões que têm 
sido feitas nas regiões do nosso País, mas, em parti-
cular, pelo projeto de lei do cooperativismo. Recente-
mente, eu fiz um pronunciamento aqui nesta Casa a 
respeito do tema, que é de fundamental importância, 
especialmente para a agricultura familiar. Vivemos um 
momento novo no nosso País, de debates, de articula-
ção entre as mais variadas entidades cooperativistas 
que existem no País, e o Estado do Espírito Santo é 
um dos que têm avançado muito nessa área. A apro-
vação do projeto de lei que está tramitando nesta Casa 
é fundamental para termos uma lei que contemple 
as necessidades do cooperativismo brasileiro. Então, 
quero parabenizar V. Exª e dizer que me somo à pos-
sibilidade de realizar essa audiência pública, para que 
possamos realmente fazer um bom debate sobre esse 
tema aqui. Parabéns, e também quero me colocar à 
disposição para contribuir nesse debate.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Muito obrigado, Senadora Ana Rita. Quero dizer que 
estamos desenvolvendo na Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo um trabalho conjunto. Eu 
tenho a participação da Senadora Ana Amélia, da 
Senadora Ana Rita, da Senadora Lídice da Mata, do 
Senador Rollemberg, do Senador Wellington Dias e de 
outros companheiros. Exatamente em função desse 
trabalho que estamos desenvolvendo na comissão é 
que poderemos lograr projetos importantes para aten-
der às necessidades da população do nosso Nordeste 
e desenvolver as regiões.

Mas, Sr. Presidente, para encerrar, eu queria, 
nesta oportunidade, prestar uma homenagem aos tra-
balhadores, aos donos da cooperativa, da Pindorama, 
no Estado de Alagoas. É desse exemplo que podere-
mos transformar outras regiões, transformar outras 
comunidades. É uma coisa fantástica, é uma coisa 
inédita, meu caro Senador Rollemberg. Trata-se de 
uma cidadezinha – não é uma cidade –, um povoado, 
uma vila no Município de Coruripe, e, brevemente, se 
Deus quiser, meu caro Presidente, deverá estar rece-
bendo a instalação de um grande empreendimento, 
que é o Estaleiro Eisa. Temos lutado muito por isso, 
que vai mudar, sem dúvida, a cara daquela região e 
do meu Estado.

Por isso, cumprimento os diretores da coopera-
tiva, que são trabalhadores, são donos de lotes – não 
são executivos que tenham buscado fora, mas são de 
lá mesmo. Eles cuidam do dia a dia daquela coopera-
tiva, que está indo muito bem, e esperamos que ainda 
melhore. E agora mesmo tivemos um projeto, não só 
da construção da fábrica de leite em pó, para criarmos 
um outro campo, para aumentar a capacidade de pro-
dução da fruticultura.

Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exª pela 
tolerância e agradecer às Srªs e aos Srs. Senadores 
que participaram do debate.

Parabéns à cooperativa. Nós estamos juntos para 
continuar lutando, cada vez mais, para que ela fique 
grande e atenda melhor à sua população, podendo, 
assim, transferir de lá para outras regiões aquilo que 
eu vi lá, aquilo que o Ministro viu.

Gostaria de convidar meus colegas Senadores, 
os que tiverem interesse, para visitar o parque indus-
trial do trabalhador da agricultura familiar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Benedito de Lira, pelo 
seu pronunciamento, defendendo o cooperativismo e, 
especialmente, a cooperativa do seu Estado.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Queria 
a inscrição pelo Partido Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª está inscrita pelo Partido Progressista.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, quero pedir pelo Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª, Senador Wellington Dias, inscrito pelo 
Partido dos Trabalhadores. Entre um Líder e um ins-
crito, Senador Alvaro Dias, com a palavra, pela Lide-
rança do PSDB.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – RS) – 
Sr. Presidente, vai ser lido...?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Após, foi boa a lembrança. Com a tolerância do 
Senador Alvaro Dias, lerei de imediato o Ofício.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 
227, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, concluindo pelo arquivamento do 
Requerimento nº 115, de 2012.

De acordo com o disposto do parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está lido o documento solicitado pelo Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há pouco, conversei 
com o Presidente, Senador José Sarney, perguntan-
do quando seria apreciado o recurso que apresentei 
sobre essa matéria, uma vez que o Senador Ranfolfe 
Rodrigues redigiu e apresentou voto vencido. Na Co-
missão de Relações Exteriores, foram examinados dois 
requerimentos de minha autoria, com os pareceres 
favoráveis do Senador Pedro Simon.

O primeiro propõe aos Estados Unidos da Amé-
rica que acabe com o bloqueio econômico, também 
denominado embargo, com respeito a Cuba – embar-
gos comercial, cultural e econômico – e, por outro lado, 
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feche a prisão de Guantanamo, que já foi uma iniciativa 
do Presidente Barack Obama, que aguarda apenas a 
decisão do Congresso Nacional; e ainda que conceda 
anistia aos cinco cubanos presos, nos Estados Unidos, 
há treze anos e que são considerados herois em Cuba. 
Aliás, o Presidente Jimmy Carter, no ano passado, fez 
um apelo nesse sentido, em sua visita a Havana. Esse 
requerimento foi aprovado, por consenso, na Comissão 
de Relações Exteriores.

O outro requerimento propõe às autoridades de 
Cuba que acabem com os prisioneiros de consciên-
cia, de natureza política, e que possam também tornar 
inteiramente livres a saída e volta desses cidadãos 
cubanos de seu território, inclusive para a Srª Yoani 
Sánchez, responsável pelo blog Generation Y.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador, tenho de responder a V. Exª que serão 
dois dias de recurso, na segunda e na terça.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bom. Então, isso significa que, na próxima terça-
-feira...O recurso, já dei entrada agora, assinado por 
cerca de vinte e nove ou trinta Senadores. O Senador 
Benedito Lira completará os trinta.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sem problema nenhum. Na segunda-feira e na 
terça-feira está garantido.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Então, na terça-feira, poderemos apreciar os dois re-
querimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador Alvaro Dias está com a palavra, como 
líder, pelo prazo de vinte minutos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sena-
dor Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, 
devo fazer o registro da sessão do Congresso Nacio-
nal realizada pela manhã com a promulgação de duas 
emendas constitucionais, aquela que cria a Defensoria 
do Distrito Federal, a de nº 69 e a outra, a de nº 70, 
que trata de direitos, benefícios, vantagens, integrali-
dade de vencimentos e paridade aos aposentados por 
invalidez permanente, inscritos no serviço público até 
a data de 23 de dezembro de 2003, quando houve a 
promulgação da Emenda Constitucional nº 41.

As injustiças remanescentes da Emenda nº 41 
são agora corrigidas com a PEC nº 270 da Deputa-
da Andreia Zito, do PSDB, do Rio de Janeiro, que se 
transformou na PEC nº 5, no Senado Federal, que tive 
a satisfação de relatar, e agora a Emenda de nº 70.

É, sem sombra de dúvidas, uma causa justa, e 
a isso deveu-se a agilidade, Senador Paulo Paim, a 
celeridade, com que essa proposta foi tratada no Se-

nado Federal em respeito àqueles que se sentiam in-
justiçados há tantos anos.

Eu faço o registro porque é um fato inusitado. 
Em duas semanas, o Senado Federal aprovou uma 
proposta de emenda constitucional. Isso demonstra 
que esta Casa, quando deseja, trabalha com eficiên-
cia e celeridade.

No dia 7 de março, a emenda chegou às minhas 
mãos para a relatoria. Imediatamente, foi submetida 
à Comissão de Constituição e Justiça e aprovada por 
unanimidade. E, no dia 23, no plenário do Senado Fe-
deral, em oito sessões extraordinárias, foi aprovada. 
Hoje é lei. 

Eu imagino a alegria da Deputada Andreia Zito, 
porque, nessa atividade de tantas incompreensões, 
justificadas ou não, a vitória em matéria dessa na-
tureza certamente é razão para uma grande alegria, 
emoção mesmo.

Os nossos cumprimentos à Andreia Zito e o agra-
decimento a todas as lideranças que, no Senado Fe-
deral, contribuíram para que pudéssemos aprovar em 
tempo recorde essa matéria. Agradeço inclusive à Se-
nadora Ana Amélia, que tinha uma proposta semelhante 
e, diante de um requerimento que apensava as duas 
proposições, retirou a sua matéria para evitar a sua 
protelação, e nós pudemos aprovar em tempo recorde. 

Por isso, enaltecemos esta atitude da Senadora 
Ana Amélia, como sempre preocupada com o inte-
resse coletivo. 

Eu concedo a V. Exª um aparte, Senadora Ana 
Amélia. 

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Alvaro Dias eu queria, primeiramente, cumprimentá-
-lo porque na relatoria da PEC nº 5, como ficou mais 
conhecida, trabalhou V. Exª com rapidez e celerida-
de. A presença da Deputada Andreia Zito hoje, aqui 
na cerimônia da promulgação, confirmou a agilidade 
com que o Senado respondeu ao que os funcionários 
públicos aguardavam em relação a essa matéria tão 
relevante para toda a sociedade brasileira. Então, que-
ro cumprimentá-lo inicialmente por isso. E faço justiça 
ao Senador José Pimentel, porque, conversando com 
S. Exª, ele me explicou que, ao pedir o apensamento, 
estava tão-somente pretendendo incluir-me na matéria, 
porque, como nesta Casa eu fui autora desta PEC e 
como a PEC nº 5 veio da Câmara, queria S. Exª que 
eu tivesse uma participação – e, no caso, seria a minha 
PEC. De qualquer modo, agradeço o seu registro e faço 
essa reverência para justificar e agradecer o gesto do 
Senador José Pimentel pela iniciativa, que, tenho cer-
teza, foi sincero no sentido de valorizar outra iniciativa 
muito parecida com a da Deputada Andréia Zito. A V. 
Exª, novamente os cumprimentos pelo exemplar rela-
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tório feito acerca dessa matéria, com tanta diligência 
e agilidade. Meus parabéns Senador. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senadora Ana Amélia. Agradecimentos tam-
bém devemos ao Presidente da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, o Senador Eunício Oliveira, que agiu 
também com rapidez, atendendo a todos os apelos para 
que se oferecesse celeridade ao debate, colocando-o 
como item extrapauta para que pudéssemos aprová-lo. 
Agradeço também ao Presidente Sarney, que concor-
dou com a quebra do interstício regimental para que 
pudéssemos realizar oitos sessões ordinária em uma 
tarde aqui, no Senado Federal. 

Meus parabéns aos servidores públicos que pas-
sam a receber esses benefícios com inteira justiça. 

E agora, Sr. Presidente, um assunto delicado. 
Nós não podemos adotar a “política do avestruz” e 
ignorar os fatos.

Nós estamos diante de uma crise de complexida-
de que provoca dor, sofrimento, indignação, descon-
forto no Senado Federal. Eu volto a insistir: o Senado 
precisa tomar conhecimento do inteiro teor do inquérito 
referente à Operação Monte Carlo, da Polícia Federal. 
Nós não podemos trabalhar apenas com vazamentos 
seletivos. Nós precisamos ter conhecimento de que 
há num inquérito resultante de uma operação que tem 
mais de três anos de trabalho. E o que se divulgou, 
desde 2009, encontrava-se na Procuradoria Geral da 
República. 

Existe o fio da meada, e é preciso chegar a ele 
ou começar dele. Esse sigilo pressupõe a existência 
de pessoas protegidas, porque poderosas. Autoriza-
-nos a imaginar que existirem figurões da República 
sendo protegidos pelo anonimato. O vazamento sele-
tivo apenas não é suficiente, não satisfaz. 

O Senado Federal terá que fazer o julgamento 
político; tornou-se inevitável. Essa é uma responsabi-
lidade irrecusável em defesa da instituição, que tem 
que ser preservada. Repito sempre, em todas as cir-
cunstâncias: nós somos passageiros, transeuntes, 
substituíveis. A Instituição é permanente, é definitiva, 
é insubstituível, porque nela estão fincados alicerces 
básicos do Estado de direito democrático. Preservá-la, 
portanto, é dever de todos nós. Mas temos que agir 
com a maturidade política que o caso exige. Mas temos 
que agir com a coragem de expor os fatos.

Consta que esse inquérito possui mais de quinze 
anexos. O Senado Federal tem que ter conhecimento do 
teor desses anexos. O compartilhamento é fundamental 
para que se possa fazer a avaliação e o julgamento.

Esse segredo todo nos autoriza a imaginar – 
porque esse episódio Cachoeira começa em 2005, 
numa gravação com o Waldomiro Diniz, que também 

acaba de ser condenado – eventuais conexões com 
o escândalo do mensalão.

Nós temos que fazer a análise. Nós temos o di-
reito de pressupor. Nós temos o direito de imaginar, 
porque os fatos não são revelados, não são colocados 
à luz, para que possamos conhecê-los, denunciá-los, 
combatê-los e julgar, porque essa é a expectativa da 
sociedade brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, registro apenas para 
insistir que o Presidente do Senado já encaminhou 
requerimento ao Procurador da República, mas é pre-
ciso insistir, porque a Procuradoria fica bem ali, logo 
ali. Daqui a alguns minutos, esse inquérito tem que 
chegar às bancadas no Senado Federal, às lideranças 
das agremiações partidárias, para que cada partido 
assuma aqui a sua responsabilidade no ato de julgar 
politicamente.

Dito isso, Sr. Presidente, abordo outra questão.
Fui questionado sobre se a oposição aceitaria 

votar em regime de urgência a chamada Lei da Copa. 
E eu respondi, Senador Paim: se possível, em cinco 
minutos. Chega desse debate. Esse debate já cansou. 
A Lei da Copa!

Mas, em relação à Lei da Copa, qual foi o debate 
dos últimos meses? Eu digo últimos meses, porque a 
Lei da Copa está sendo debatida desde o ano passado. 
Qual foi o debate? O debate foi em torno da possibili-
dade de se vender cerveja ou não se vender cerveja 
nos estádios de futebol! Isso é tema acessório. Tudo 
é importante, mas existe, infelizmente, uma inversão 
de prioridade. 

Nós podemos votar, sim, a Lei da Copa no Se-
nado em tempo recorde; a oposição não vai colocar 
obstáculos. Quem é a favor de que se venda bebida 
nos estádios vota a favor, quem é contra vota contra, 
e decidimos, e mudamos a pauta, porque temos ques-
tões mais relevantes em relação à Copa do Mundo. 
São questões acessórias. 

O Governo assumiu compromissos com a Fifa, 
nós não sabemos exatamente quais são os compro-
missos – alguns foram divulgados, outros não foram 
divulgados. Não há a transparência que se exige em 
questões de tamanha responsabilidade, mas nós não 
podemos ficar presos ao debate do que é acessório, 
ignorando o que é essencial.

Concedo a V. Exª, Senador Benedito de Lira, o 
aparte que pede.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – No-
bre Senador Alvaro Dias, quero cumprimentar V. Exª 
pelos temas que traz à apreciação desta Casa. Acer-
ca da manifestação de solidariedade que V. Exª está 
demonstrando agora com relação a essa história da 
Copa do Mundo, temos que entender que a Copa do 
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Mundo é da Fifa, e o Brasil vai sediá-la. Logicamente, 
então, não podemos criar embaraços ou ficar criando 
algum problema. Politicamente, é importante que esse 
projeto seja colocado logo, venha da Câmara para cá 
– parece-me que eles o aprovaram ontem na Câma-
ra – e tenha a mesma tramitação rápida que teve a 
emenda de que V. Exª foi Relator quando tratou dos 
assuntos relacionados aos aposentados por invalidez. 
Então, esta Casa tem que dar celeridade aos projetos 
importantes que temos nas comissões. É interessante 
que os presidentes das comissões técnicas da Casa 
priorizem os projetos de interesse da sociedade bra-
sileira; nós temos diversos aqui. Eu tenho um projeto 
aqui, nobre Senador, que tramita nas comissões da 
Casa já há praticamente um ano e não saiu ainda da 
gaveta do relator. Vou ter uma conversa com o presi-
dente e com o relator para podermos dar celeridade. 
É aquilo que V. Exª acabou de dizer: quem quiser vo-
tar a favor vota a favor, quem quiser votar contra vota 
contra, contanto que o produto saia desta Casa. Eu 
queria cumprimentar V. Exª por esse gesto, e V. Exª 
tem dado demonstrações, tem sido um grande parcei-
ro nas grandes ações de que este País precisa. Muito 
obrigado ao senhor.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obri-
gado, Senador, e V. Exª é sempre generoso.

Por que não queremos ficar discutindo esse as-
sunto por mais tempo?

Enquanto debatiam a cerveja, os malandros su-
perfaturavam as obras. Aqui em Brasília, por exemplo, 
o estádio Mané Garrincha já foi alvo de onze aditivos, 
mais R$236 milhões em relação ao que estava pro-
gramado. E o estádio ainda está em construção, no 
início da construção. Onze aditivos. A previsão é de 
R$1 bilhão.

A preocupação é o legado dessa Copa do Mun-
do. Uma pesquisa realizada numa cidade do Paraná 
já revela: 85% do povo é contra a realização da Copa 
do Mundo no Brasil. Nós temos inúmeros programas 
esportivos no rádio e na televisão, e esse assunto é 
debatido. Por isso, a população opina dessa forma.

Veja, não é apenas esse estádio de Brasília. Enquanto 
debatem se bebem ou não bebem nos estádios do Brasil, 
os malandros superfaturam obras e ganham muito. Falei 
do estádio Mané Garrincha, mas não é o último exemplo.

O jornal O Globo diz que, com os doze estádios, 
já se espera um gasto 57,6% acima do que estava 
previsto inicialmente. Portanto, um superfaturamento 
de 57,6% em doze estádios: Mineirão; Fonte Nova, na 
Bahia; Maracanã, no Rio de Janeiro; Cidade da Copa, 
em Pernambuco; Arena, na Amazônia. 

Portanto, não estamos considerando aqui o está-
dio do Corinthians, que também está orçado em mais 

de R$800 milhões – e no início se falava em R$400 
milhões.

O que se sabe é que o estádio do Palmeiras, o 
Palestra Itália, está sendo construído pela iniciativa pri-
vada, se não me falha a memória, por R$300 milhões, 
incluindo-se piscinas, etc. O estádio da Juventus, na 
Itália – um belíssimo estádio! –, custou pouco mais de 
R$200 milhões.

Por que os nossos estádios são tão caros? Por 
que o superfaturamento? E nós estamos falando de 
estádios. Mas a Copa do Mundo fez com que o Go-
verno e a Presidente Dilma mudassem de opinião em 
relação a privatizações.

Na campanha, o combate às privatizações. A 
Copa do Mundo fez com que rapidamente se mudasse 
de opinião e se iniciasse um processo de privatização 
com grandes aeroportos no Brasil, sem transparência 
alguma. Isso passou com a velocidade da nuvem. Nós 
não pudemos aprofundar essa discussão sobre a pri-
vatização, por exemplo, do Aeroporto de Guarulhos.

O que se diz é que as empresas mais conceitua-
das foram preteridas em benefício de empresas menos 
conceituadas, e o que se sabe é que os recursos são 
públicos, dos fundos de pensão, do BNDES – que tem 
recursos transferidos do Tesouro Nacional –, do FAT 
dos trabalhadores e do FGTS dos trabalhadores. São 
recursos com taxas de juros privilegiadas. O que menos 
se fala é em dinheiro privado na privatização desses 
aeroportos. Tudo isso em nome da Copa do Mundo de 
2014. E nós ficamos aqui debatendo a cachaça. 

Ora, Sr. Presidente, nesse caso contem com a 
oposição. Vamos votar rapidamente a Lei da Copa no 
Senado, sim. Não vamos colocar obstáculos, não va-
mos adotar expedientes protelatórios, porque estamos 
preocupados com o legado. Nós estamos preocupados 
com a conta que vai sobrar para o povo brasileiro pagar. 

A festa de alguns custará muito trabalho a muitos 
brasileiros, àqueles que não terão o privilégio de fre-
quentar os estádios, as luxuosas dependências VIP do 
Maracanã, que vai receber cartolas das entidades do 
desporto mundial – dependências que custarão R$100 
milhões por ano para a sua manutenção.

Os brasileiros que pagam essa manutenção, os 
brasileiros que pagam impostos, a maioria deles ficará 
em sua casa. Esses brasileiros ficarão em suas casas, 
assistindo pela televisão, como fariam, se fosse na Ale-
manha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Enquanto 
isso, não temos dinheiro para os hospitais, não temos 
dinheiro para as escolas, não temos dinheiro para os 
aposentados, não temos dinheiro para melhorar a qua-
lidade de vida do povo brasileiro.

Muito obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra neste momento ao nobre 
Senador Rodrigo Rollemberg, como orador inscrito, 
depois da fala do Senador Alvaro Dias, que defendeu 
a votação da Lei da Copa com urgência, com o apoio 
inclusive da Oposição. Isto é muito bom para votar-
mos, uma vez que a Copa é uma realidade e vai ter 
que acontecer.

Boa notícia, Senador Alvaro Dias!
Passamos a palavra neste momento ao nobre Se-

nador Rodrigo Rollemberg. Em seguida, falará, como 
Líder, a Senadora Lídice da Mata.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezado Senador Paulo Paim, que preside 
esta sessão, prezadas Senadoras, prezados Sena-
dores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, quero cumprimentar o Presidente da 
Comissão de Desenvolvimento Regional, Senador Be-
nedito de Lira, e agradecer ao Presidente por todo o 
apoio que a Comissão de Desenvolvimento Regional 
vem dando ao debate de temas estratégicos para o 
desenvolvimento brasileiro, especialmente para o de-
senvolvimento regional.

A partir da próxima segunda-feira, 2 de abril, nós 
iniciaremos o primeiro ciclo de debates destinado a de-
bater as alternativas para o desenvolvimento autossus-
tentável e geração de emprego e renda no Entorno do 
Distrito Federal, bem como o desenvolvimento social e 
condições de vida do Entorno, o desafio da segurança, 
da educação, da saúde, da assistência social e mora-
dia, atendendo a um requerimento de minha autoria. 

Teremos, na segunda-feira, Senador Paulo Paim, 
as presenças da Drª Regina Maria Filomena de Luca 
Miki, Secretária Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça, do Sr. Sandro Torres Avelar, Se-
cretário de Segurança Pública do Distrito Federal, do 
Coronel Divino Efigênio de Almeida, que é o Chefe 
de Gabinete de Gestão de Segurança do Entorno, do 
Estado de Goiás, da Srª Rosa Maria dos Santos, Co-
ordenadora do Centro de Apoio à Vítima de Crimes, 
de Águas Lindas, e do Sr. Nívio Nascimento, Oficial 
de Programa e Prevenção ao Crime do Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Esse é o início, como disse, de um ciclo de de-
bates que pretende discutir vários outros temas, como 
a questão da educação básica, técnica e superior do 
Distrito Federal e do Entorno, a questão da saúde pú-
blica na região do entorno, uma infraestrutura que pos-
sibilite o desenvolvimento sustentável de toda a região, 
com foco nas áreas de urbanização, pavimentação, 
saneamento básico, transporte público e mobilidade 
urbana e também uma infraestrutura que possibilite o 

desenvolvimento sustentável com foco no fornecimento 
de energia e água e na questão do enfrentamento do 
déficit habitacional.

Tenho dito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que não há alternativa para resolver os problemas do 
Distrito Federal, especialmente os problemas na área 
de saúde, de segurança, de trânsito, de emprego, se 
não enfrentarmos juntos os problemas da região do 
entorno do Distrito Federal. Nós temos que pensar essa 
região como uma coisa só. Não podemos nos limitar 
aos contornos geográficos ou políticos dessa região, 
porque elas estão absolutamente ligadas. 

Algumas cidades, Senador Benedito – V. Exª que 
preside esta sessão –, existem em função do Distrito 
Federal. Cidades como Águas Lindas, Novo Gama, 
Valparaíso, Cidade Ocidental, Planaltina de Goiás e 
mesmo Santo Antônio do Descoberto, que já existia 
como vila, passaram a existir, efetivamente, como ci-
dade após Brasília. Vivem e dependem de Brasília. 
Nenhuma dessas cidades que citei tem mais de 20% 
da sua economia – veja bem: mais de 20% da sua 
economia – alicerçados na agricultura ou na indús-
tria. Em Valparaíso, por exemplo, apenas 10% da sua 
economia estão alicerçados em indústria e agricultura. 
É uma cidade dependente da área de comércio e de 
serviços, especialmente dos serviços oferecidos pelo 
Distrito Federal.

Os dados do IBGE e de outras instituições de 
pesquisa mostram que é uma região que tem uma ren-
da per capita baixíssima. Enquanto o Distrito Federal, 
Senadora Lídice da Mata, é a Unidade da Federação 
que tem a maior renda per capita anual do País, com 
algo em torno de R$50 mil anuais, enquanto o Brasil 
tem uma renda de R$16 mil anuais, estamos falando 
de cidades, como Águas Lindas, que têm uma renda 
média per capita anual de R$2.800,00; a metade da 
renda, por exemplo, do Estado do Piauí, do Senador 
Wellington Dias, que é de R$5.300,00.

Portanto, é uma situação que se nós não redu-
zirmos essas diferenças, se não enfrentarmos esses 
problemas com políticas de desenvolvimento regional, 
promovendo a geração de emprego nessas localida-
des, é claro que essas pessoas, legitimamente, vão 
buscar trabalho no Distrito Federal.

Não haverá soluções para a saúde pública no 
Distrito Federal, por mais que possamos investir na 
melhoria da rede pública de saúde do Distrito Fede-
ral, nós não vamos resolver o problema da saúde no 
Distrito Federal, se não resolvermos investir em saú-
de do entorno. 

Faremos com que tenhamos primeiro um aumen-
to expressivo no atendimento básico, nos programas 
de saúde básica, mas fazendo com que essas cida-
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des sejam dotadas de hospitais que possam fazer os 
atendimentos de média complexidade, deixando ape-
nas para o Distrito Federal aqueles atendimentos de 
maior complexidade.

É claro que nós não vamos resolver o problema 
da segurança, o problema da violência no Distrito Fe-
deral. Qualquer cidadão brasiliense hoje vive assustado 
com o aumento da violência no Distrito Federal, se não 
compreendermos que temos de tratar conjuntamente 
de toda essa região.

Não dá para tratar o Distrito Federal como se 
fosse uma ilha.

Nós não podemos ter muros e nem queremos 
ter muros.

Nós precisamos tratar os nossos cidadãos, os 
nossos companheiros, os cidadãos do entorno dentro 
de uma perspectiva de desenvolvimento regional, como 
foi concebido, aliás, por Juscelino Kubistchek quando 
planejou Brasília, quando concebeu Brasília como um 
polo indutor do desenvolvimento regional.

Veja bem, não adianta querer combater simples-
mente o tráfico no Distrito Federal se o tráfico se instala 
na região do entorno e fornece, regularmente, dentro 
do Distrito Federal.

Toda essa concepção de combate à violência, 
de combate ao tráfico de drogas tem de ser feito con-
juntamente, articuladamente, entre o Distrito Federal 
e toda a região do entorno.

Portanto, esse é o objetivo do nosso ciclo de 
debate, que V. Exª, compreendendo imediatamente a 
importância, apoiou. E vamos fazê-lo com a participa-
ção da sociedade, que poderá fazer perguntas, poderá 
participar, fará os seus comentários, as suas críticas e 
suas sugestões através do site do Senado, da página 
do Alô Senado: www.senado.gov.br/alosenado; pelo 
Twitter@alosenado ou pelo telefone 0800-612211.

Nós queremos Sr. Presidente, Sras e Srs. Senado-
res, com a participação de autoridades federais, com 
a participação de autoridades do Governo do Distrito 
Federal, de autoridades do Governo de Goiás, com 
membros da academia, das universidades do Distrito 
Federal e de Goiás, do setor produtivo, de prefeitos 
de toda região do entorno do Distrito Federal, de re-
presentantes da sociedade civil, com espírito desar-
mado e com profundidade, fazer uma reflexão sobre 
quais são os caminhos que devemos trilhar juntos, a 
fim de buscar soluções para a região do entorno do 
Distrito Federal. 

E quero registrar, Sr. Presidente, que essa questão 
não deve ser de responsabilidade apenas do Distrito 
Federal ou apenas de Goiás. Distrito Federal e Goi-
ás não podem abrir mão de suas responsabilidades. 
Também é responsabilidade da União, porque nós 

estamos falando do entorno da região metropolitana 
da capital do Brasil, de um investimento que foi de to-
dos os brasileiros na construção da capital. Portanto, 
nós devemos nos unir para enfrentar esses desafios.

O Governo Federal anunciou recentemente, in-
formação confirmada que vem sendo trabalhada pelo 
Governo do Distrito Federal e pelo Governo de Goiás 
– nós estamos numa expectativa muito grande com 
relação a isso –, o lançamento do PAC do Entorno, 
Programa de Aceleração do Crescimento do Entorno, 
que prevê investimentos significativos em infraestru-
tura nessa região. Qualquer investimento no entorno 
é muito importante. 

Estudos estão sendo realizados pela Sudeco 
neste momento para a implantação do trem de passa-
geiros ligando Brasília a Luziânia. Centenas de milha-
res de pessoas se deslocam diariamente do eixo sul: 
Luziânia, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso 
para o Distrito Federal. É um retorno importante para 
o desenvolvimento regional, uma obra importante de 
mobilidade urbana para toda essa região. Mas é claro 
que os investimentos do entorno, embora extremamente 
importantes, são insuficientes. Além dos investimen-
tos a serem realizados pelo PAC, nós precisamos de 
ações coordenadas, ações regulares entre o Gover-
no do Distrito Federal, o Governo de Goiás e a União 
para enfrentar os problemas do dia a dia no entorno. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, eu até gostaria de 
colocar uma ideia, e a colocarei para debate junto a 
todos esses convidados, esses especialistas na ques-
tão do entorno: se não seria o caso de criarmos uma 
agência de desenvolvimento do entorno, uma agência 
que trabalhasse no sistema de consórcio entre os go-
vernos de Goiás e do Distrito Federal e a União e que 
se dedicasse especificamente a coordenar as políticas 
públicas na região do entorno.

Nós temos a Sudeco. A recriação da Sudeco foi 
uma medida importante como instrumento de plane-
jamento do desenvolvimento regional. É preciso com-
pletar, concluir o processo de refundação da Sudeco, 
que precisa de estrutura e dos instrumentos adequados 
para a promoção do desenvolvimento regional, espe-
cialmente a constituição, com recursos significativos, do 
FDCO, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
a exemplo do que tem a Sudene e a Sudam, mas ain-
da não existe no âmbito da Sudeco. Foi colocado um 
recurso simbólico no Orçamento, apenas para abrir a 
rubrica, para permitir que o Governo, através de crédito 
especial, possa dotar o FDCO de recurso substantivo 
e necessário para os grandes investimentos em infra-
estrutura de toda a região.

Mas a Sudeco tem uma característica muito mais 
abrangente, de promover o desenvolvimento de toda a 
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região Centro-Oeste. Entendo que precisamos ter uma 
agência executiva para coordenar os investimentos e 
as políticas nessa região do entorno do Distrito Fede-
ral, que atuaria conjuntamente, sob o modelo de con-
sórcio talvez, com o Distrito Federal, Goiás e a União.

Este registro, Sr. Presidente, é muito importante. 
Entendo que estamos diante de um grande desafio e 
precisamos resgatar o papel original de Brasília. A con-
cepção original previa Brasília como um grande polo 
indutor do desenvolvimento regional. E foi, mas de um 
modelo extremamente concentrador e com desigual-
dades sociais e regionais talvez as mais exacerbadas 
do Brasil. E nós precisamos corrigir isso. Temos que 
acabar com essa guerra fiscal obtusa: se um investi-
mento vem para o Distrito Federal ou para Goiás. Todos 
os investimentos feitos na região do entorno do Distrito 
Federal vão beneficiar toda a região.

Portanto, esse é o objetivo do nosso ciclo de de-
bates que se inicia na próxima segunda-feira.

Quero agradecer muito, mais uma vez, Sr. Pre-
sidente, a V. Exª por sua condução da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo, dando oportu-
nidade de que esses temas estratégicos para deter-
minadas regiões, mas que, no conjunto, são também 
estratégicos para o desenvolvimento nacional, possam 
ser abordados com a profundidade que estão sendo 
tratados nesses debates realizados pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollem-
berg, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Muito obrigado a V. Exª, nobre Senador 
Rodrigo Rollemberg.

A Comissão não poderia ter adotado outra ati-
tude senão a de, aprovando os requerimentos de V. 
Exª, estabelecer exatamente as datas para que V. Exª 
possa comandar, uma vez que a iniciativa foi sua e os 
requerimentos são de sua autoria.

Então, nós discutimos e, como terça-feira aconte-
cerá a nossa reunião extraordinária, na segunda-feira, 
V. Exª poderá dar sequência ao número de audiências 
públicas. 

Na verdade, como disse V. Exª quanto ao Distrito 
Federal, será necessário adotar alguma providência. 
Porém, o Distrito Federal não pertence a um, mas a 
todos, porque aqui estão concentrados todos os seg-
mentos da sociedade brasileira. Por isso fico muito feliz 
de também estar participando dessas audiências, ao 
lado de V. Exª, para que possamos realmente encon-
trar o caminho.

Parabenizo V. Exª por isso.
Dando sequência, concedo a palavra à eminen-

te Senadora Lídice da Mata, inscrita pela Liderança 
do PSB.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, farei alguns registros rápidos em 
nome da nossa liderança.

A pedido da Associação dos Policiais Legislativos 
Federais do Senado Federal, quero registrar, desta tri-
buna, nossa saudação aos policiais legislativos federais 
pelos 188 anos de existência, portanto, de fidelidade 
ao Parlamento e dedicação à guarda do patrimônio 
do Senado Federal.

Sr. Presidente, também quero aqui apoiar a de-
cisão da Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, e do 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Senador 
Paulo Paim, de pronunciar-se em nota pública sobre a 
decisão do Superior Tribunal de Justiça. Também o faço 
como membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.

O Superior Tribunal de Justiça inocentou um ho-
mem da acusação de ter estuprado três meninas de 12 
anos de idade sob a alegação de que a presunção de 
violência no crime de estupro pode ser afastada diante 
de algumas circunstâncias, e a circunstância é que es-
sas meninas, pela denúncia, seriam crianças, adoles-
centes que já estariam envolvidas com a prostituição.

Ora, nós, da Frente da Criança e do Adolescente, 
consideramos que isso é revitimizar a vítima da violên-
cia. A violência de crianças, adolescentes prostituídas 
no Brasil, cujo Estado não assume a sua defesa, a sua 
providência e a violência de, estupradas, essas meni-
nas não terem direito a nada, e o ato de violência ser 
desconsiderado em função dessa situação.

Concedo um aparte ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Sena-

dora Lídice, eu quero, sobre esse último tema, dizer 
que hoje nós aprovamos, na Comissão de Direitos 
Humanos, uma posição da comissão semelhante à 
aprovada, lançada e divulgada pela Ministra Maria do 
Rosário. É a primeira posição corajosa da Ministra Maria 
do Rosário e, agora, da Comissão de Direitos Huma-
nos. Veja, nós estamos falando de crianças, como diz 
o próprio inquérito, de 12 anos, meninas de 12 anos. 
Se, por alguma necessidade, por alguma coisa, elas 
se encontram vendendo sexo – vamos imaginar que 
seja o fato –, isso não tira a responsabilidade, porque 
senão nós não teríamos o crime da pedofilia, senão 
nós não teríamos a proteção do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, senão não teríamos os preceitos 
constitucionais da proteção de meninos e meninas, de 
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crianças. Então, vejam só. O fato é não interessa se 
você praticou sexo antes, o que importa aí é a idade, a 
idade mental, ou seja, a pessoa tem uma idade física, 
uma idade mental que precisa da proteção do Estado. 
Por isso mesmo os adultos tem que respeitar. Não sei 
quem é o pai, quem é a mãe dessas crianças, mas basta 
que cada um que está nos ouvindo se lembre de seu 
filho, de sua filha com 12 anos, para a gente imaginar 
do que estamos falando. Então, também somo o meu 
protesto a essa decisão do STJ. Espero que ela seja 
reformulada. E espero que, no Supremo ou na instân-
cia imediatamente, não sei se no é próprio STJ que 
cabe o recurso, se tenha uma revisão. Acho que não 
pode o Congresso Nacional, que é a Casa das leis, ver 
como natural uma interpretação clara, sem qualquer 
indício de dar outra interpretação, aceitarmos isso com 
naturalidade. Então, quero parabenizar V. Exª e juntar 
minha voz e minha posição à de V. Exª. 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sem 
dúvida, Senador Wellington, agradeço o seu aparte. 

Na verdade, o Brasil e o Congresso Nacional 
já firmaram uma posição, uma tradição de defesa da 
criança e do adolescente com a aprovação do ECA. 
Nesses anos todos, temos mantido essa frente que 
permanece alerta a qualquer tipo de violência aos di-
reitos da criança e do adolescente.

Essa experiência nossa já está sendo inclusive 
discutida em outros países. Não podemos permitir que 
todo esse trabalho, toda essa mobilização termine numa 
decisão do STJ insensível a essa circunstância social 
a que estão expostas e vulnerabilizadas as crianças e 
adolescentes, especialmente as meninas adolescen-
tes em nosso País.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permita, desculpe, abusar da sua bondade.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Pois não.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Mas 
só um dado, Senador Benedito. Veja só, a legislação 
brasileira para alguém, menino ou menina, se casar 
com menos de 18 anos precisa de uma autorização 
dos pais. Casar supõe-se uma relação amorosa, uma 
relação totalmente pacífica, mas ainda assim precisa 
ter, perante o juiz, a autorização dos pais. Então, só 
para entendermos a gravidade dessa decisão.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – No 
movimento de mulheres, entendemos que qualquer 
atitude de abuso sexual ou de ato sexual não consen-
tido se caracteriza como estupro. Em outros países, 
inclusive nos Estados Unidos, há pronunciamento da 
justiça para caso de pessoas adultas, que, eventual-
mente, consentiram ou se colocaram numa relação 
disponível para o sexo, mas que voltaram atrás nessa 

decisão e, ainda assim, o chamado infrator, o homem 
que cometeu o estupro foi condenado.

No Brasil, não se tratando de adultos, não se tra-
tando de pessoas adultas com capacidade de discernir 
sobre sua própria vida, mas de adolescentes numa si-
tuação de vulnerabilidade social, que, eventualmente, 
tenham se deixado envolver por uma circunstância de 
venda do seu próprio corpo, reagem, não permitem e 
ainda assim é caracterizado, é absolvido aquele que 
pratica o delito, o estupro. 

Então, realmente, é grave, é abertura de um 
precedente perigoso e eu espero que o STJ possa 
ser sensibilizado a voltar atrás em uma decisão com 
essa gravidade. 

Sr. Presidente, por último, queria deixar aqui, em 
nome do PSB, o nosso registro de pesar pelo falecimen-
to do nosso grande artista multimídia Millôr Fernandes. 

Ontem, o nosso Senador Valadares apresentou 
um voto, eu estava inscrita também para falar, mas 
tive que sair. Não queria deixar de registrar aqui que, 
nos últimos dias, a vida não tem sido generosa com a 
cultura brasileira. Primeiro nos tirou Chico Anysio, esse 
grande gênio do humor nacional, que tem, inclusive, 
o seu último trabalho num texto de Guimarães Rosa, 
em que atua como ator. 

Agora, poucos dias depois, nos tira Millôr Fer-
nandes, este que foi uma figura marcante da imprensa 
nacional. Desenhista, tradutor, jornalista, roteirista de 
cinema, dramaturgo, Millôr obteve sempre um grande 
sucesso em tudo que fez. Ele se autodefinia como um 
escritor sem estilo. 

Começou no jornalismo em 1938, aos 15 anos de 
idade, como contínuo e repaginador da revista O Cru-
zeiro; depois, criou uma coluna na revista O Cruzeiro, 
o “Pif Paf”, que se tornou uma publicação de suces-
so, uma publicação própria. Participou, em 1969, da 
fundação do jornal O Pasquim; ao seu lado estavam 
os cartunistas Jaguar e Ziraldo. Aliás, Ziraldo se pro-
nunciou dizendo que o Brasil perdeu, mas ele perdeu 
mais, porque ele perdeu Chico e Millôr ao mesmo tem-
po, seus dois grandes amigos. Os jornalistas Tarso de 
Castro e Sérgio Cabral, tendo o humor como foco, o 
semanário fez história na imprensa alternativa brasilei-
ra, tornou-se uma referência na luta contra a ditadura 
e um grande sucesso de venda no mercado editorial, 
ultrapassando a marca de 200 mil exemplares. 

Millôr assumiu a editoria de O Pasquim a partir 
de novembro de 1970, mês em que a sua redação 
inteira foi presa, após publicar uma sátira do quadro 
Independência ou Morte, do pintor Pedro Américo. Gra-
ças a essa participação de Millôr, o jornal manteve-se 
em circulação. 

45ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08800 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Eu, que fui da geração, leitora de O Pasquim, 
nesse período morava em Alagoinhas, acompanha-
va, justamente por ter um pai cassado, todos esses 
episódios políticos, como adolescente, e me lembro 
desses episódios em que procurávamos, escondidos, 
O Pasquim, para podermos ler. 

Em 1975, Millôr deixou O Pasquim após escrever 
o editorial, em seu nº 300, intitulado “Sem Censura”. 
Nele, informava que, desde 24 de março daquele ano, 
o jornal se encontrava livre da censura prévia, porém 
encerrava seu expediente, afirmando que, sem cen-
sura, não quer dizer com liberdade. 

Esse artista multimídia foi, acima de tudo, um 
pensador independente, um intelectual progressista, 
engajado, irrequieto, que pensou no Brasil e sempre 
travou o bom combate contra a ditadura, a opressão, 
a discriminação, embora se mantendo numa posição 
sempre crítica, distante de partidos e de campanhas 
eleitorais. 

Sua morte abre uma lacuna na intelectualidade 
brasileira e representa uma grande perda para a nos-
sa identidade cultural. Sem Millôr, o Brasil fica mais 
triste, menos inteligente, menos contestador. Só nos 
resta lamentar e reverenciar esse grande brasileiro, que 
se tornou uma referência intelectual, em particular da 
nossa geração, que se habituou, nos momentos mais 
difíceis da vida nacional, a encontrar em seu humor 
ferino uma palavra de estímulo para prosseguir na luta 
pela liberdade e pela justiça social e em acreditar que 
a política pode significar transformação da vida das 
pessoas para melhor. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata, 
pelo seu pronunciamento, por tocar num assunto tão 
importante para este País. 

Dando continuidade, concedo a palavra ao emi-
nente Senador Wellington Dias. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Benedito de Lira, minha querida Se-
nadora Lídice da Mata, Senadora Ana Amélia, as mu-
lheres com maioria no Plenário – ainda bem que temos 
um Presidente aqui – mas quero saudar todo o povo 
brasileiro, como sempre faço, e, de forma especial, o 
povo do no nosso Nordeste, do meu querido Piauí.

Senador Benedito de Lira, já acertamos e vamos 
assinar juntos um requerimento para que a Comissão 
de Direitos Humanos, no grupo de trabalho da subco-
missão que trata da área vinculada ao acompanha-
mento do Brasil Sem Miséria, mais a Comissão de 
Desenvolvimento Regional que V. Exª preside, aí tem 
dentro a Subcomissão do Nordeste, nós vamos fazer 

essa visita à nossa querida Pindorama, como disse, e, 
ao mesmo tempo, fazer uma visita a Picos, no Piauí, 
para conhecer também essa outra experiência.

Qual o objetivo das duas frentes? De um lado, 
conhecendo o Senado Federal as boas práticas do 
desenvolvimento em regiões que foram impactadas 
por elas, que isso seja um espelho para se propagar 
para outras regiões desses mesmos Estados e do País.

Então, quero abrir a minha fala reafirmando esse 
compromisso.

Da mesma forma que fez a Senadora Lídice, 
também não posso deixar de registrar aqui as perdas 
importantes que tivemos nesses dias. No meu Estado, 
destaco aqui a perda do Rui Berger, um boêmio, uma 
pessoa muito querida, pai de um vereador de Teresina 
pelo PSDB, Renato Berger, com quem tive o privilégio 
de conviver, quando vereador, na Câmara Municipal. 
Quero aqui estender a toda a família, a todos os ami-
gos também o meu abraço.

Em menos de uma semana, o Brasil perdeu tam-
bém dois ícones consagrados da cultura: Chico Anísio 
e agora Millôr Fernandes. Ambos foram e serão reco-
nhecidos pelo ofício artístico e também como intelec-
tuais multifacetados, onde o talento inigualável se fazia 
presente em qualquer atividade que exerciam.

Chico Anísio, assim como V. Exª eu, era nordes-
tino, nascido Estado vizinho ao meu, o Estado do Ce-
ará. A sua família teve uma destacada presença no 
Estado do Piauí em razão da atuação do seu pai, o Sr. 
Oliveira Paula, na construção da estrada de ferro que 
ligava Teresina em direção a Fortaleza e Teresina em 
direção a Parnaíba.

Chico Anísio foi um revolucionário, que fez do 
humor sua maior arma em defesa da alegria da nos-
sa alma. Sua genialidade, inclusive com personagens 
tipicamente nordestinos, se estendia à música, ao te-
atro, à poesia, ao cinema, à pintura. Mas foi na TV que 
ele colocou cada um de nós, nordestinos, cada um de 
nós, brasileiros, e segmentos sociais que entraram na 
pauta da sua crônica de forma precisa e penetrante.

Ao Millôr, como foi lembrado aqui pela nossa 
querida Senadora Lídice da Mara, carioca, jornalista, 
cartunista, tive o privilégio de visitar, bem como tivemos 
o privilégio de tê-lo no maior salão de humor aberto 
do Brasil, em Teresina, Piauí. A cada ano, durante o 
meu governo, apoiamos lá esse evento, trabalhado por 
tantos cartunistas que o nosso Estado tem. Eu destaco 
aqui o Albert Piauí, por quem o Millôr tinha um carinho 
muito grande. Em relação a ele um menino, mas hoje 
uma pessoa também muito experiente.

Dono de uma pena que explorou todas as ques-
tões e controvérsias do nosso tempo, não poupou ins-
tituições ou pessoas que, direta ou individualmente, 
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tinham relação com o cotidiano do Brasil em que ele 
viveu. Pintou a coragem e denunciou, com suas carica-
turas, o lado obscuro do nosso cotidiano, mesmo nos 
tempos em que a liberdade de expressão era uma tela 
rara. Destaco aqui a fase do Pasquim. Eu era assinante 
do Pasquim, e ali tínhamos outra versão, uma versão 
revolucionária da realidade brasileira, que influenciou 
gerações e gerações.

Fica aqui, portanto, registrado o meu pesar e 
também o imenso prazer de ter sido contemporâneo 
e admirador apaixonado da obra desses dois gênios.

Sr. Presidente, além da homenagem a esses dois 
grandes brasileiros, três, com o Ruy Berger, eu queria 
aqui dizer que vivi hoje um momento que me animou 
muito. Nós aprovamos, por unanimidade, em caráter 
terminativo, na Comissão de Direitos Humanos, um 
projeto que teve uma versão apresentada pelo Senador 
Gim Argello. Ressalto que foi por unanimidade porque 
havia a necessidade de um quorum qualificado, num 
momento em que tivemos a presença de muitos con-
selheiros dos Conselhos Tutelares de todo o Brasil.

Destaco aqui vários conselheiros do Piauí, e 
permitam-me os piauienses fazer isso, na pessoa do 
Conselheiro João Maria, que é do Fórum do Colégio 
Nacional de Conselhos Tutelares, ele que é do Esta-
do do Piauí.

Pois bem, temos uma legislação sobre Conselho 
Tutelar dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
a Lei nº 8.069, de 1990. E, agora, o Projeto de Lei nº 
278, de 2009, uma iniciativa da Senadora Lúcia Vânia, 
que teve, repito, o parecer favorável do Senador Gim 
Argello, promove algumas alterações importantes. Uma 
cobrança que sempre era feita lá no meu Estado, em 
todos os Estados brasileiros. 

Primeiro, em cada Município deve haver um con-
selho, mas nos Municípios onde nós temos essas ad-
ministrações regionais... Vamos pegar o exemplo de 
Brasília. Brasília possui as administrações de Ceilân-
dia, Taguatinga, enfim. Em cada administração des-
sas, que corresponde a praticamente um Município, 
é possível, agora, com a aprovação dessa lei, instalar 
também um Conselho Tutelar. Lá, na minha Teresina, 
capital do Piauí, existem cinco regiões administrativas 
aprovada pela Câmara Municipal, e também ali é pos-
sível o Conselho Tutelar.

A composição continua sendo de cinco membros 
e o mandato, que era de três anos, foi alterado para 
quatro anos, inclusive com uma perspectiva, prevista 
na lei, de unificação das eleições em todo o Brasil. Em 
todo o Brasil teremos uma data única para as eleições. 
Dentro disso, destaco aqui um ponto importante: o 
mandato dos conselheiros tutelares vai poder ser pror-
rogado para que haja essa unificação: se para alguém 

faltam seis meses, prorrogado por mais seis meses; se 
falta um ano, prorrogado por mais um ano. Eu acho que 
isso também coloca o momento importante em todo o 
Brasil: a data da eleição nos Conselhos Tutelares es-
palhados por todos os Municípios.

Destaco ainda um pleito, que V. Exª certamente 
recebia em Alagoas: os conselheiros tutelares rece-
bem uma forma de remuneração que é diferente da 
do servidor federal. Mas, como ele tem um mandato, 
agora de quatro anos, como é que ele não tem férias? 
Como ele não tem o direito às férias? Então, passa, 
agora, a ter o direito às férias remuneradas. E, du-
rante o período, sobre essa remuneração, ele tem a 
cobertura previdenciária. Ou seja, é descontado para 
a Previdência, conta como tempo de serviço, e ele 
passa a ter, não só o gozo de férias, remuneradas 
com um terço, mas também, se for uma gestante, a 
licença à gestante; se for um pai que passou a ter um 
filho, a licença paternidade; passa a ter o 13º salário, 
a gratificação natalina. Então, mantém-se, vamos dizer 
assim, a diferenciação para o servidor público, que é 
concursado, mas ele passa a ter os direitos que são 
normais a quem trabalha, a quem presta serviço como 
a classe trabalhadora.

Destaco, assim, que essas alterações do Con-
selho são fundamentais. A escolha dos membros do 
Conselho Tutelar ocorrerá, como eu disse aqui, em 
todo o Território nacional, a cada quatro anos, no pri-
meiro domingo subseqüente ao dia 18 de novembro. 
Ou seja, vamos ter, a partir de agora, no primeiro do-
mingo... Assim como a eleição é no primeiro domingo 
de outubro, agora será no primeiro domingo a partir do 
dia 18 de novembro quando teremos essas eleições 
para o Conselho Tutelar.

Eu destaco ainda que a posse será também numa 
mesma data, no dia 10 de janeiro do ano subseqüente 
ao processo de escolha. Então, para essa unificação – 
repito, pelo projeto de lei que aprovamos hoje – passa 
a colocar uma prorrogação dos mandatos, de maneira 
a garantir com isso as condições da unificação.

Eu quero, assim, comemorar. Defendi, apoiei, votei 
e, hoje, o Senado Federal cumpriu com o seu papel. 
Esse projeto, agora, vai à Câmara Federal, onde es-
pero que lá tenha também um tratamento prioritário e 
célere para que a gente tenha a sua aprovação o mais 
rapidamente possível.

E quero destacar todo o envolvimento da Comis-
são de Direitos Humanos, através do Senador Paulo 
Paim, também com as entidades dos conselheiros, 
com a Ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosá-
rio, com a Presidente Dilma, com a Ministra Gleisi, da 
Casa Civil, com o Ministro Gilberto Carvalho, viabili-
zando as condições da aprovação.
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Esse projeto foi fruto de um amplo entendimento, 
por isso que comemoro aqui, com todo o Brasil, essa 
importante vitória dos conselheiros tutelares.

Quero aqui deixar um abraço a todos que partici-
param dessa luta, em todo o Brasil e, é claro, de forma 
especial, do Estado do Piauí.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 

– AL) – Cumprimento o nobre Senador e queria dizer 
que, essa decisão adotada por V. Exª na Comissão de 
Direitos Humanos é das mais plausíveis para atender 
exatamente esse segmento da sociedade brasileira, 
que presta inestimáveis e relevantes serviços, aqueles 
que realmente fazem o serviço em defesa das crianças 
e dos adolescentes.

Concedo a palavra à eminente Senadora Ana 
Amélia, inscrita pela Liderança do PP.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Lide-
rança. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente que 
comanda esta sessão, neste final de tarde, depois de 
um dia de muito trabalho aqui nesta Casa, Senador 
Benedito de Lira, meu correligionário, representante 
das Alagoas, esta tribuna já foi ocupada hoje por al-
guns senadores, lembrando, com pesar, a morte, há 
um ano, do Senador e ex-vice-presidente da República, 
José Alencar, que deixou um vazio grande na política 
brasileira, mas, sobretudo, um exemplo edificante de 
um homem que conviveu prolongadamente, Senador 
Paulo Davim, com a doença, ensinando a enfrentar 
um câncer, que foi lhe consumindo aos poucos, sem 
que nunca perdesse a fé nem a coragem de enfrentar 
aquele mal.

José Alencar, na passagem pelo Senado, Senador 
Benedito de Lira, no seu mandato, teve uma importan-
te iniciativa, uma proposta de emenda à Constituição 
tornando o orçamento uma decisão impositiva, e não, 
como é hoje, apenas um orçamento autorizativo. O 
Congresso Nacional autoriza o Executivo a fazer as 
despesas, mas, o Executivo – sabem bem V. Exªs – 
não costuma respeitar o que esta Casa delibera e, 
conforme as conveniências, faz.

Essa PEC que eu apresentei – PEC 17, de 2011 
– já está aguardando a relatoria na Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Eu até gostaria de, aqui, publicamen-
te, sugerir e solicitar encarecidamente ao Presidente 
Eunício Oliveira, que é tão diligente no comando dessa 
importante comissão temática, que possa distribuir a 
relatoria dessa PEC ao atual Relator do Orçamento, 
o Senador Romero Jucá, pois S. Exª, desta tribuna, 
quando se despediu da Liderança do Governo, mani-
festou exatamente o interesse e o desejo de que, um 
dia, mais cedo ou mais tarde, o Orçamento será im-
positivo e não apenas autorizativo.

Queria também aproveitar esta oportunidade em 
que uso aqui o espaço pela Liderança do meu partido 
– nosso Líder está em viagem oficial a Genebra – para 
dizer que recebi uma carta do Movimento Nacional em 
Defesa dos Órgãos de Defesa de Fronteira, que alerta 
para a preocupante situação em que se encontram os 
servidores da área de segurança, especialmente na 
área de fronteira do Brasil.

Para mim, como gaúcha, oriunda, pois, de um 
Estado que faz fronteira com dois países – Uruguai e 
Argentina –, esse tema me é muito caro. O Movimento 
Nacional em Defesa dos Órgãos de Defesa de Fronteira 
reúne a Federação dos Policiais Federais, o Sindicato 
Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal 
do Brasil e a Federação dos Policiais Rodoviários Fe-
derais. Essas entidades relatam no documento que, 
devido à extensão territorial das fronteiras – 16,8 mil 
km –, a fiscalização hoje feita nessa extensa área é 
deficitária e que nossas divisas internacionais estão de 
portas abertas para a entrada de drogas, armamentos 
ilegais, pirataria e todo tipo de contrabando, fortalecen-
do o crime e a violência em todo o País, porque essas 
armas, Senador Paulo Davim, entram via contrabando 
e acabam na regiões mais conflagradas de nosso País.

Os servidores que atuam nas fronteiras pedem ao 
Governo Federal – e, nesse caso, têm o nosso apoio – o 
pagamento da chamada indenização de fronteira, que 
seria um incentivo aos servidores da Polícia Federal, 
da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal a 
permanecer trabalhando na fiscalização dessas áreas.

Segundo os representantes dessas entidades, 
o Governo Federal já se mostrou favorável a esse in-
centivo, mas até hoje não concretizou o pagamento 
desse auxílio.

Hoje, 29 de março, as entidades realizam o Dia 
Nacional de Mobilização em Defesa das Fronteiras 
do nosso País. E é por isso que, hoje, apresento esse 
documento, exatamente endossando o apoio de cate-
gorias tão importantes.

Ao longo dos debates na subcomissão que deba-
teu a questão de drogas, presidida pelo nosso Presi-
dente desta sessão, Wellington Dias, que teve também 
a participação do Senador Paulo Davim, ouvimos o 
representante da Polícia Federal na área do Tráfico de 
Drogas. Ele foi muito claro, Senador Wellington Dias, 
em dizer que, se houvesse um investimento maior no 
contingente efetivo da Polícia Federal na fronteira, es-
pecialmente nas mais vulneráveis, onde o movimento 
desse tráfico de drogas é maior com o Paraguai e Bo-
lívia, haveria um volume muito maior de apreensões a 
cada fiscalização, exatamente por estar um contingente 
maior de policiais federais especializados na área do 
tráfico de drogas.
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Então, a gente vê que essa reivindicação das ca-
tegorias dos servidores públicos que operam na área de 
fronteira é extremamente relevante. A gente tem uma 
fronteira que é um verdadeiro queijo suíço. Ali está o 
perigo. Não é só o tráfico de armas e de drogas, mas 
é também até o tráfico de pessoas, Senador Welling-
ton. É uma questão social muito intensa. Por isso estou 
usando este espaço para fazer este apelo ao Governo.

Outro comentário que eu gostaria de fazer nesta 
tarde, Presidente, diz respeito à decisão tomada pelo 
STJ sobre a Lei Seca que está em vigor desde 2008 e 
está agora ameaçada, depois que o Superior Tribunal 
de Justiça decidiu, ontem, que testemunhos e testes 
visuais de embriaguês não valem mais como prova 
para incriminar o motorista que dirige alcoolizado. Esse 
motorista, pela decisão do STJ, não é obrigado a fazer 
o teste do bafômetro ou o exame de sangue para pro-
var a embriaguês. Para o Superior Tribunal de Justiça, 
ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si.

Do ponto de vista da constitucionalidade e da 
legalidade, Presidente Wellington Dias, concordamos 
plenamente com a decisão da Justiça. Porém, eu fico 
imaginando o que as famílias que perderam filhos, pais, 
mães, irmãs, parentes, amigos, vítimas de motoristas 
embriagados, devem estar pensando sobre essa de-
cisão. Porque ela pode ser legal, mas ela é desumana 
e ela acaba estimulando o aumento da violência. Al-
gumas decisões da Justiça deveriam levar em conta 
exatamente esse compromisso social do que determina 
uma lei. Em um trânsito absolutamente sem sensibili-
dade, como é o nosso, em que as pessoas ultrapas-
sam velocidade e dirigem embriagados sem haver uma 
consequência para esse ato criminoso, realmente, é 
uma situação de desalento para todos nós.

Acredito que a reação do Promotor Evandro Go-
mes, um dos representantes do Ministério Público, pode 
dizer tudo. Citado pelo jornal Folha de S.Paulo, essa 
autoridade disse que, para ele, “a lei seca está enfra-
quecida, a não ser que a pessoa, com todo o respeito, 
seja muito otária e se submeta ao teste do bafômetro”.

Da mesma forma, Presidente Wellington, o Presi-
dente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, 
Maurício Januzzi, avaliou que a decisão do STJ sobre 
o uso do bafômetro acaba com a Lei Seca.

E, de novo, eu lhe pergunto: como ficam as fa-
mílias das vítimas que morreram por conta de um 
motorista, irresponsavelmente, dirigindo embriagado?

A decisão do STJ, Srªs e Srs. Senadores, nos-
sos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, elimina, por exemplo, provas em um possí-
vel processo contra o motorista embriagado, como a 
presença de garrafas no interior do veículo, o cheiro 
de álcool exalado pelo motorista e a imagem de um 

motorista cambaleante por influência do álcool que ele 
ingeriu em doses bastante elevadas.

Nós precisamos, aqui, acelerar a tramitação de 
uma nova Lei Seca, no Congresso Nacional, capaz de 
revalidar o testemunho como prova e, inclusive, criar a 
tolerância zero para o índice de álcool no sangue dos 
motoristas que dirigirem sob o efeito do álcool.

Não é possível restabelecer esse ambiente de 
impunidade no trânsito brasileiro. Todos nós sabemos 
dos riscos que uma pessoa embriagada proporciona 
ao assumir o volante de um veículo.

Não ter uma lei que puna essa violência no trân-
sito é omissão nossa, e não vamos cometer essa ir-
responsabilidade de compactuar com o aumento da 
violência no trânsito, provocado, com mortes, por mo-
toristas que dirigem embriagados.

Desde 2008, a Lei Seca tem provocado uma 
discussão inédita na sociedade brasileira sobre os 
efeitos de dirigir e beber, que não são, absolutamente, 
adequados. Não é, absolutamente, uma parceria boa 
a direção e a bebida. 

Não podemos, portanto, caro Presidente, re-
troceder nesse aspecto. E vamos fazer um esforço 
coletivo aqui nesta Casa, os partidos todos, com a 
responsabilidade que tem o nosso mandato, de pro-
porcionar uma lei que seja definitiva e não permita o 
estabelecimento de dúvidas em relação aos aspectos 
constitucionais, para que, enfim, uma corte suprema 
ou um tribunal superior não venha anular aquele esfor-
ço que esta Casa ajudou a construir e que ajudou, de 
certa forma, a impedir outras milhares de mortes em 
nosso País, que tem um dos trânsitos mais violentos 
do mundo, embora tenhamos, por incrível que pareça, 
uma das legislações mais perfeitas, mais completas e 
mais festejadas do mundo.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Permita-
-me um aparte, Senadora?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pois 
não, Senador.

Com grande alegria, concedo o aparte ao Sena-
dor Paulo Davim.

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora, 
eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento que faz. 
A senhora abordou três temas, todos três de grande 
relevância. Quero comentar sobre dois. Primeiro, quero 
reiterar o que foi dito a respeito do saudoso ex-Vice-
-Presidente José Alencar. Tive oportunidade de conhe-
cê-lo lá no Rio Grande do Norte, eu recém-empossado 
Deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores 
e o Vice Presidente José Alencar, da mesma forma, 
recém-empossado Vice-Presidente. Nós tivemos a 
oportunidade de conversar, de trocar algumas ideias. 
Eu não o conhecia. Eu o conheci naquele momento 
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de inauguração de uma obra do Governo Federal, e 
trocamos algumas ideias. A impressão que ele deixou 
em todos nós foi a melhor possível. Um homem afável, 
uma história de vida extraordinária. E essa lembrança 
marcou muito. Um homem que teve o pedigree, que 
teve a coragem de enfrentar adversidades, que foram 
muitas, segundo o seu relato, e que construiu um ver-
dadeiro império empresarial e beneficiou muito o meu 
Estado. Nós temos duas unidades da sua empresa lá 
no Estado. Milhares de empregos foram e são ofere-
cidos pelas unidades da sua empresa, empresa que 
ele construiu, que ele criou, que ele concebeu. Um 
homem de grande denodo, de abnegação, um homem 
dedicado às grandes causas. Deixou-me profundamen-
te impressionado, e eu, que não o conhecia, passei 
a admirá-lo cada vez mais. Então, a memória do ex-
-Vice-Presidente deve ser, sim, guardada, com muito 
carinho e com muita gratidão, não só pelo povo do Rio 
Grande do Norte, mas, em particular, pelo povo do 
Brasil. O segundo comentário é a respeito da questão 
das fronteiras. V. Exª foi muito feliz quando abordou 
as condições em que é feita a proteção de fronteira 
do Brasil. Eu também tive a oportunidade de receber 
algumas queixas e de ouvir alguns relatos. Veja bem, 
a fronteira dos Estados Unidos da América com o Mé-
xico, que é um pouco mais de três mil quilômetros, se 
não me falha a memória – três mil, cento e quarenta 
e poucos quilômetros, não tenho bem certeza sobre 
esse número –, é bem protegida, mas mesmo assim 
acontecem os contrabandos, a entrada no país de 
pessoas que não têm a autorização oficial do governo 
americano. Há problemas graves de fronteira lá. Agora, 
imagine uma fronteira de mais de 15 mil quilômetros, 
como é o caso do Brasil. Precisamos fortalecer os pe-
lotões de fronteira. O Governo brasileiro precisa olhar, 
com muito carinho, para esse ponto, porque é por aí 
que entram armas, drogas. O tráfico de drogas se dá 
não é em avião de carreira, não. O tráfico de armas 
também não se dá em avião de carreira. É nessa pe-
neira estabelecida na fronteira do Brasil que acontece 
a entrada de todos esses produtos. Armas que estão 
em São Paulo chegam ao Rio Grande do Norte atra-
vés da fronteira – é o tráfico de armas. Então, nessa 
fronteira acontecem o tráfico de drogas, o tráfico de 
armas e o tráfico de pessoas. É muito grave a situação 
da fronteira. Tive oportunidade de fazer uma visita ao 
CCOMGEX, aqui em Brasília. É alguma coisa assim: 
guerra de informática...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Guerra 
virtual?

O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – É um trata-
mento especial que eles dão a esse batalhão, o CCOM-
GEX. E nos foi apresentado o Sisfron, um programa 

de monitoramento das fronteiras do Brasil. Então, eles 
têm um plano pronto, dobrando ou triplicando os pelo-
tões de fronteira, usando tecnologia refinada e requin-
tada para fazer esse rastreamento, mas esbarram na 
questão do financiamento, porque para se implantar o 
Sisfron é preciso um satélite, e o Brasil tem tecnologia 
para um satélite genuinamente nacional, mas não tem 
recursos para isso. Isso é uma questão de seguran-
ça nacional, uma questão de governo. Então, o Brasil 
precisa olhar com melhores olhos, nós precisamos ter 
o nosso próprio satélite. É uma questão de soberania. 
Nós precisamos ter o nosso satélite, para que o Brasil 
possa fazer o acompanhamento da fronteira e implan-
tar o Sisfron, o Sistema Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras. Então, a abordagem que a senhora faz 
neste momento é extremamente feliz, oportuna, por-
que pode até ser uma posição equivocada, mas eu 
vejo da seguinte forma: nós não vamos ter sucesso 
no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao tráfico de 
armas, diminuindo, consequentemente, a violência 
urbana, e também impedir, coibir o tráfico de pessoas 
se o Governo Federal não tiver recursos para investir 
no sistema de monitoramento de fronteira. Ficam aqui 
minhas congratulações, Senadora. 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Paulo Davim, médico conceituado 
na área da cardiologia.

É valioso o depoimento de V. Exª, que reforça 
aqui os argumentos em relação à necessidade de 
mais investimentos para a área de fronteira. Fico mui-
to honrada com a sua manifestação, que reforça tudo 
que a gente vem fazendo em relação a defender esses 
profissionais que operam lá e também essa homena-
gem que prestamos ao nosso querido e inesquecível 
José Alencar.

Obrigada, Sr. Presidente e Srs. Senadores.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o 
Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Eu também quero aqui parabenizar V. Exª pe-
los três temas, tanto pela homenagem ao nosso Vice-
-Presidente José Alencar, como por esse trabalho da 
proteção da fronteira, e endossar aqui... Há um proje-
to – nós aprovamos aqui aquele 0,6% como índice no 
sangue, acima disso é considerado alcoólatra –, uma 
PEC, na verdade, que obriga ao uso do bafômetro. 
Então, vamos ver como acelerar. Conte conosco, com 
todo entusiasmo, sobre esse tema.

Com a palavra o Senador Ivo Cassol. 
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente. 

Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfa-
ção que, mais uma vez, ocupo a tribuna desta Casa.

Nesta semana, tivemos o prazer de receber, em 
nosso Estado de Rondônia, o novo Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, Deputado 
Federal, ex-Prefeito de Caxias do Sul, especialmente 
quando foi feito o lançamento da Rede Brasil Rural, in-
tegrando os nossos produtores, as nossas cooperativas 
com os consumidores e o mercado nacional, tirando 
do meio dessa linha os atravessadores e penalizando 
os nossos produtores. Com isso, os nossos produtores 
da região amazônica, a exemplo da cooperativa lá na 
divisa com o Acre, o Projeto Reca, como é conhecido, 
que tem como presidente e diretoria o Eugênio e toda 
a família, vendem o produto e, ao mesmo tempo, em 
parceria com os Correios, fornecem em qualquer canto 
do nosso País os produtos produzidos na nossa região.

Mas não foi só isso, Sr. Presidente. Nesta terça-
-feira, no Centrer, Centro de Treinamento da Emater 
do Estado de Rondônia, a verdadeira extensão rural, 
que, na minha gestão como Governador, mostrou um 
trabalho extraordinário... Os servidores da Emater são 
os verdadeiros heróis. Hoje, infelizmente, vemos que 
a Emater no Estado de Rondônia virou, praticamente, 
um cabide de empregos. Colocaram vários funcioná-
rios sem condições mínimas, prejudicando, com isso, 
os funcionários que estavam fazendo um grande tra-
balho, ficando sem as condições necessárias. Mas 
vamos além disso.

Também nesta terça-feira, Sr. Presidente, foram 
entregues no PAC 2, juntamente com o programa Terra 
Legal – estiveram presentes lá o Presidente do Incra, 
o Secretário da Agricultura Familiar e o Secretário do 
Terra Legal, com vários assessores –, 18 máquinas, 
18 retroescavadeiras para ajudar os Municípios de 
baixa renda. Nós da região amazônica temos uma di-
ficuldade muito grande.

Vivemos, infelizmente, de pires na mão pedindo 
esmola, quando, na verdade, nós na região amazônica 
temos a Suframa, que tem nos seus cofres milhões e 
milhões de reais. Infelizmente, o Ministério da Fazenda 
usa esse dinheiro como resultado positivo na balança 
comercial.

Mesmo assim, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário distribuiu, entregou para as Prefeituras de Alto 
Paraíso, Alvorada, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo, 
Candeias do Jamari, Cujubim, Governador Jorge Tei-
xeira, Itapuã do Oeste, Machadinho, Mirante da Serra, 
Monte Negro, Nova Mamoré, Nova União, Presidente 
Médici, Theobroma, Vale do Anari e Vale do Paraíso 

essas máquinas. Muitos desses Municípios, Sr. Pre-
sidente, não têm uma retroescavadeira para fazer um 
bueiro. Há agricultores que ficam isolados. A muitos 
desses locais, infelizmente, o Incra está chegando 
quase atrasado.

Eu dizia para o Ministro Pepe que nós precisamos 
ir além disso. Não basta só dar um pedaço de terra aos 
agricultores. Nós precisamos dar condições de sobre-
vivência para que eles vivam lá no seu pedaço com 
dignidade, tendo estrada para escoar a produção, ten-
do estrada para o seu filho poder ir à escola e também 
para poder fortalecer ainda mais a agricultura familiar. 
Para isso, nós precisamos, além da retroescavadeira, 
que também sejam atendidos os pequenos Municípios. 
E não é só isso.

Há vários Municípios no Estado de Rondônia – o 
dobro do que está aqui –, a exemplo de Novo Horizon-
te, Castanheiras, Pimenteiras, Corumbiara, Parecis, 
Alto Alegre dos Parecis, que não têm uma patrola para 
arrumar uma estrada vicinal, não têm sequer uma re-
troescavadeira para fortalecer ainda mais a agricultura 
familiar. E muitos dos moradores na zona rural ficam 
isolados por falta de uma máquina.

Muitas vezes dizem: “Vamos assentar tantas fa-
mílias”. Dá para assentar o dobro. E aí o Incra precisa 
tirar o pé do chão.

Precisamos urgentemente – eu dizia isto para o 
Ministro e para o Presidente do Incra – contratar os 
servidores que passaram no concurso público, mas 
que, até agora, o Governo Federal não quis chamar.

O Incra, no nosso Estado, na região amazônica, 
era um exemplo de desenvolvimento e progresso, e hoje 
é um exemplo, infelizmente, de comodismo, ao mesmo 
tempo que não tem resultado, mas não por causa dos 
servidores. Pessoas que já se aposentaram, pessoas 
estão se aposentando e há falta de condições. Assim 
criou-se o Terra Legal. 

Foi na nossa gestão, foi na nossa época que, com 
os governadores da região amazônica, juntamente com 
o Presidente Lula, nos eventos, nos encontros de go-
vernadores, trabalhamos para poder dar legalidade às 
propriedades rurais, dar o direito de o proprietário ser 
o dono da terra e ter acesso às instituições financeiras 
sem simplesmente dar aquelas esmolas que, infeliz-
mente, muitas vezes, levam para o produtor agrícola 
que não tem documento.

O Terra Legal começou, na última terça-feira, a 
entregar os documentos, a entregar os primeiros títulos 
de terra. Foram poucos, mas pelo menos já teve um 
início. Ao mesmo tempo, são mais de 60 mil proprie-
dades que temos de documentar só no nosso Estado 
de Rondônia.
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Muitos pensam que, de repente, porque se está 
entregando o título hoje, é um resultado de passe de 
mágica. Mas não é não. É um trabalho que começa-
mos há quatro, cinco anos e estamos colhendo os 
frutos hoje. É esse resultado que nós temos buscado 
diuturnamente.

Nesse mesmo dia, Sr. Presidente, foram entregues 
títulos definitivos para vários Municípios, a exemplo 
de Presidente Médici, a exemplo de São Francisco e 
de tantos outros que ainda precisam, porque a Caixa 
Econômica ou o Banco do Brasil sequer fazem finan-
ciamento para casa própria num Município que não 
tem escritura pública. Quem sai perdendo com isso? 
Quem mora lá. Deixam de construir, deixam de inves-
tir, deixam de gerar emprego, deixam de gerar renda. 
Mas saíram os primeiros títulos definitivos.

O Brasil está mudando, Rondônia está crescendo, 
mas eu quero lembrar que parte desse trabalho, des-
ses títulos, desses documentos foram entregues e vão 
ser entregues novamente em poucos dias, a exemplo 
de pouco tempo atrás, quando a Secretária do Terra 
Legal era, se não me engano, a Srª Shirley e, lá no 
Município de São Francisco, nós entregamos vários 
títulos definitivos também para aqueles proprietários.

Dessa maneira, Sr. Presidente, nós podemos 
ao mesmo tempo auxiliar e dar condições para que 
se aumente a produção agrícola, para que os progra-
mas da pequena família sejam contemplados, mas, ao 
mesmo tempo, para punir os maus produtores que não 
respeitam as leis ambientais. Mas para isso o poder 
público tem que correr na frente. É para isso que nós 
precisamos de mais estrada, de mais equipamentos, 
precisamos de desenvolvimento, precisamos otimizar 
para que o Incra, que o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, urgentemente, não somente faça os assen-
tamentos que está fazendo, mas, principalmente, dê 
condições para os assentamentos que já foram im-
plantados no Município de Theobroma, no Município 
de Machadinho, no Município de Cujubim, no Município 
de Campo Novo, no Município de Buritis, assim como 
em tantos outros Municípios do Estado de Rondônia.

São pessoas que estão isoladas, pessoas que 
buscam atendimento de saúde, e muitas vezes, infe-
lizmente, não conseguem chegar a tempo de socorrer 
os seus próprios familiares. Isso nos entristece. 

Buscamos nas autoridades não só aqui do Sena-
do, mas especialmente dos Ministérios responsáveis 
a parceria para que venha a se contemplar o atendi-
mento necessário.

Desejo sucesso para o Ministro do Desenvol-
vimento Agrário, Pepe Vargas, um experiente gestor 
público, porque foi Prefeito da segunda maior cidade 
do Rio Grande do Sul, a cidade de Caxias do Sul, por 

dois mandatos consecutivos. Tenho certeza de que ele 
vai conseguir fazer um grande trabalho à frente desse 
Ministério tão importante para o Brasil.

Além disso tudo, quero lembrar e cobrar do Mi-
nistério do Planejamento, da Ministra Miriam, do Se-
cretário de Recursos Humanos, porque entre o povo 
de Rondônia, os servidores públicos, foi criada uma 
expectativa da transposição que infelizmente está vi-
rando pesadelo. Temos funcionário, Sr. Presidente, que 
está morrendo e nem sequer satisfaz o desejo, depois 
do seu sacrifício, do seu trabalho de tantos anos, de 
passar para o quadro federal. Outras pessoas estão 
aguardando para se aposentar ou ir para a reserva 
para também passarem para o quadro federal. É algo 
em torno de 19 mil servidores.

Será, com certeza, uma economia para os cofres 
do Estado de Rondônia, mas, infelizmente, a transpo-
sição é uma agonia para os servidores, para os sin-
dicalistas e, da mesma maneira, uma agonia para o 
povo do nosso Estado.

Sempre fui verdadeiro como governador e, ago-
ra, como Senador. Muitos dos políticos que desfilaram 
no Estado prometeram entregar, no outro dia, trans-
posição com economia, mas isso nunca aconteceu, e 
muito dos servidores acreditaram nisso. 

Infelizmente, nós sempre fomos empurrados com 
a barriga. 

Aqui mesmo, no Ministério do Planejamento, dis-
se, há poucos dias, para o novo Secretário que o que 
falta, na verdade, é força de vontade. Fui governador 
e sei como funciona o Executivo: quando se quer, faz-
-se. Não se faz quando não há lei, mas a lei já existe. 
Então, basta cumprir, mas não se cumpre, e o Estado 
precisa, urgentemente, fazer economia para atender 
as demandas de várias áreas, especial a da saúde – 
por incompetência, por falta de gestão. 

Não é diferente quanto às estradas. Várias pes-
soas estão reclamando que, infelizmente, em diversos 
locais, há um descaso total. Tudo bem, disseram que 
diminuiu o número de buracos. O mesmo ocorre com 
a BR-364. Os entendidos em manutenção e conserto 
dizem que os buracos da BR-364, da zona rural, das 
estradas do Estado e também das ruas de Porto Velho 
já diminuíram praticamente em 70%. É verdade, diminui 
mesmo. Onde havia três passou a ter um. Diminui o 
número, mas aumentou o tamanho dos buracos. Não 
se consegue andar nas ruas de Porto Velho. 

Muitas dessas situações ocorrem por falta de 
competência, falta de vontade de resolver. Ao mesmo 
tempo, alguns dizem que não há dinheiro. Mas é en-
graçado, quando eu assumi o Estado, em 2003, não 
havia dinheiro para comprar uma retroescavadeira, 
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mas nós encontramos um modo. Arrumamos estradas, 
entregamos equipamentos. 

Da mesma maneira, muito me entristece quando 
vejo pessoas morrendo nos corredores dos hospitais 
do nosso Estado. Que tristeza!

Sei que fui muito criticado. Falo aqui que em nos-
sa época os hospitais de Porto Velho ficavam lotados, 
mas havia gestão, material, de seringa a esparadrapo, 
de papel higiênico nos banheiros a detergente para 
limpar. Hoje não há nada, falta gestão.

Tanto isso é verdade que o Hospital Geral de Ca-
coal está 70% ocioso. Mudou e tem um novo diretor. É 
um tenente-coronel, é esforçado, mas se o Governo 
do Estado não der condições, não adianta. Não é dife-
rente o que prometeram em São Francisco, que iriam 
resolver o problema da saúde e regionalizar. Até hoje 
o Hospital de São Francisco está fechado. Em Buriti, e 
mando um abraço para o Prefeito Élcio, o hospital é do 
Estado. Na nossa época, nós comprávamos de tudo. 
Hoje recebi os vereadores e a vereadora de Campo 
Novo, recebi lideranças daquela região e quem está 
fazendo da maioria da manutenção, comprando as 
coisas, porque não tem uma ambulância para levar 
paciente, é a prefeitura. 

Sr. Presidente, a situação é tão agonizante, a si-
tuação é tão precária que tenho em mão uma matéria 
do Tudo Rondônia: “Paciente semi-morto agoniza no 
chão do João Paulo II e de sua boca saem larvas”. Olha 
a falta. Não quero aqui, de maneira nenhuma culpar 
os funcionários, os servidores da saúde. Até que eles 
são guerreiros. Mas trabalhar sem condições é difícil. 

Falaram, em 2010, na diplomação – o governador 
dizia –, que em 90 dias iria acabar com os doentes no 
chão do João Paulo II. E já faz um ano e três meses e 
hoje tiraram foi os colchões dos pacientes. Está é no 
papelão no chão. Nesses dias, morreu um adolescente, 
no chão, por falta de cuidado, por falta de tratamento. 

Nesse tempo todo, nós colocamos, e está insta-
lado no Hospital de Cacoal 30 leitos de UTI. Na sema-
na passada, só tinha cinco funcionando e o resto do 
tempo estava funcionando com dez, 12 leitos de UTI. 

Em Porto Velho, tem a UTI neonatal que instala-
mos, ganhamos de compensação das Usinas Santo 
Antonio e Jirau, e, infelizmente, até agora não coloca-
ram para funcionar as UTIs neonatais de Porto Velho. 
Infelizmente o que nós assistimos, nós vemos, é a 
maioria das áreas que tem que fazer e precisa fazer 
uma saúde digna está, na verdade, para lá da UTI.

Eu vejo com tristeza, porque quem comanda hoje 
o Estado de Rondônia é um ex-Deputado Federal, é 
um ex-prefeito, é um médico, que hoje é governador. 
E, infelizmente, a saúde está um caos. 

Ao que vocês assistiram no Jornal Nacional esses 
dias é fichinha perto do que aconteceu em Rondônia. 
Era o mesmo esquema da podridão que denunciei aqui 
nesta tribuna. E o Ministério Público, Sr. Presidente, 
fez as investigações. Foi muita gente presa.

A corrupção não estava na Assembleia Legislativa. 
Vamos deixar bem claro aqui para o povo do Estado 
de Rondônia. A corrupção estava e está dentro do go-
verno do Estado. Foi para lá que alguns parlamentares 
entraram. O que estão tentando fazer é imputar a culpa 
100% em cima da Assembléia, mas, com certeza, os 
Deputados do meu Estado não vão aceitar isso, porque 
aquele que pisou a bola, que cometeu o erro tem que 
responder pelos seus atos, Sr. Presidente.

Mas é vergonhoso! Até agora não vi nada publi-
cado, não vi nenhuma ação. Está faltando a conclusão 
da delação premiada do Sr. Batista, Secretário de Saú-
de; do Rômulo, filho de criação, assessor particular do 
governador, que morava com ele. Até agora não vi o 
desfecho disso. Só espero que isso não acabe em pizza. 
Só espero que a Polícia Federal e o Ministério Público 
concluam, responsabilizando quem for. Não importa.

Pessoas estão morrendo com bicho na boca por 
falta de atendimento, por falta de medicamento, por 
falta de material ortopédico, a exemplo de denúncia 
que tenho do interior do Estado de Rondônia, que está 
um caos; pessoas que estão apodrecendo, porque têm 
fratura exposta, é inaceitável.

Fui governador por dois mandatos, fui prefeito e 
fiz de tudo para ter pelo menos uma saúde decente. 
Ah, mas estavam superlotados os nossos hospitais. É 
verdade, estava mesmo. Todo mundo sabe. Mas tinha 
atendimento, tinha medicamento. Hoje, infelizmente, 
falta tudo. E olhem que é um ano e três meses dessa 
nova gestão. Afinal de contas, essa é a nova Rondô-
nia. Foi isso que prometeram para o povo do Estado 
de Rondônia. 

E essas mesmas pessoas ficam por aí, no nosso 
Estado, imprimindo um jornal, colocando os processos 
do Senador Ivo Cassol. Coloquem os meus processos! 
Processo é para homem, para cara que tem coragem de 
enfrentar. Eu tenho vários, sim, e em muitos deles já fui 
absolvido. Não cometi erro, mas não tenho medo de ...

(Interrupção do som.) 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP - RO) – Um mi-
nuto, Sr. Presidente. 

Eu só quero dizer, Sr. Presidente, que isso é para 
tentar, de alguma maneira, diminuir a ação do Senador 
Ivo Cassol, do ex-Governador. Publique o que quise-
rem de mim; falem bem ou falem mal, mas aguentem 
o repuxo porque aqui tem café no bule. 
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Todo mundo sabe a minha maneira de trabalhar. 
Não é por isso que eu vou parar de fazer o que tenho 
que fazer. Mas é por isso, Sr. Presidente. Deram R$1 
bilhão para as usinas enquanto estão morrendo pa-
cientes com bicho na boca porque não têm atendimen-
to. Mas foram aos bancos buscar R$1bilhão financia-
mento. Não deu R$1bilhão? Lógico que não deu, mas 
até começar a pagar, com a carência de três anos, 
de R$831 milhões, com certeza, vai passar de R$1 
bilhão. Infelizmente.

Muitas das coisas boas que nós construímos es-
tão levando por água abaixo. Mas peço aos servidores 
do Estado de Rondônia, peço à população do meu 
Estado: aqueles que acreditaram nessa nova Rondô-
nia, aqueles que lá atrás estiveram conosco, mas não 
acreditaram, que nos ajudem para que eles não deixem 
estragar este Estado, que denunciem as bandalheiras 
como denunciaram na região do Vale do Arari

Uma pessoa que foi nomeada para um cargo 
político, para comandar a Emater, foi aos agricultores 
e cobrou adiantado a quantia de R$50,00 por cada 
hora de máquina. E não fizeram o serviço. Ai me diz 
o Chiquinho da Emater, quando eu falei isso para ele 
na terça-feira: “não, ele já foi exonerado”. Só exone-
rar não basta, precisa prender esse pilantra porque o 
agricultor não pode ser enganado por aquele que está 
dentro da extensão rural, já que a Emater é uma Ins-
tituição séria, é uma Instituição de pessoas decentes. 
Tem que tirar esses picaretas de dentro e botar pes-
soas que têm competência e que têm compromisso 
com o setor produtivo. 

E olha que todo dia é denúncia em cima de de-
núncia. 

Eu tenho me calado por muitos dias, mas há 
momentos em que não dá mais, Presidente. O prejuí-
zo que vai ficar para o povo do Estado de Rondônia é 
muito grande. E digo mais, Sr. Presidente, o senhor foi 
Governador, sabe que dinheiro não aguenta desaforo. 
Numa casa onde um pai tem dez filhos, e a maioria, 
irresponsável, gasta sem controle, enquanto só um 
arrecada, com certeza, leva o pai para o buraco. 

Infelizmente, é o que está acontecendo com o 
nosso Estado. Nem os fornecedores, nem os presta-
dores de serviço do atual governo estão recebendo! A 
exemplo disso, Sr. Presidente, a UTI do hospital con-
tratado de Ji-Paraná ficou sete meses sem receber; 
depois que fechou o serviço, pagaram. Há o exemplo 
das Irmãs Marcelinas, que fazem um trabalho espeta-
cular, social, assistencial, em Porto Velho. Elas tiveram 
que parar e fechar a BR-364, para poderem receber o 
dinheiro do SUS. 

Não tem cabimento, gente! Isso é falta de gestão! 
É falta de comando! O hospital das Irmãs Marcelinas 

atende as pessoas carentes. Quando eu ainda era 
governador fazia convênio, para que elas pudessem 
receber o dinheiro do SUS. Elas tiveram que fechar a 
BR-364 para poderem receber. É inaceitável!

Infelizmente, nós estamos assistindo muitos in-
termediários negociando, correndo atrás dessas pes-
soas que produziram e trabalharam para poder fazer 
o melhor para o nosso Estado. 

Por isso, Sr. Presidente, entristece-me muito quan-
do vejo a situação que ficou a saúde do nosso Estado. 

Olha que as usinas estão paradas! As usinas es-
tão em greve! Sabe o que o governo do Estado está 
fazendo? Estão parados os dois empreendimentos, os 
maiores do Brasil – agora a Belo Monte vai se tornar 
o maior – Santo Antônio e Jirau. 

O governo de Estado e a equipe dizem que pre-
cisam de apoio da segurança nacional para resolver 
problema doméstico, para tirar alguns dos picaretas 
que estão no meio do caminho, incentivando a baderna 
e a esculhambação, porque há muitos sindicatos – e 
tenho documento pesado em minhas mãos, em breve, 
vou torná-lo público –, que representam a classe de 
trabalhadores, que são um bando de picaretas. São 
sindicatos que estão simplesmente se aproveitando 
da situação. 

E isso está acontecendo no Estado de Rondônia. 
É briga por dinheiro. E sabe quem aprovou toda essa 
mordomia? Foi esta Casa! E é verdade. Ah, mas al-
guém quer tirar alguma dúvida? Venham os presiden-
tes nacionais tirar dúvida com o Senador Ivo Cassol, 
que tem documento!

Enquanto isso, a roubalheira, a baderna está 
acontecendo em Porto Velho. Pessoas desesperadas, 
andando para cima e para baixo, e a população, infe-
lizmente, está presa, porque a população é que está 
enjaulada com medo do aumento da criminalidade. 
Isso porque não acabaram as usinas ainda. Quando 
acabarem, vai ser pior ainda.

Então, Sr. Presidente, quero aqui deixar o meu 
abraço, agradecer ao senhor e aos Srs. Senadores e 
Senadoras e, ao mesmo tempo, pedir para que o go-
vernador, como médico, como pai, não deixe continuar 
e perpetuar essa situação na saúde do nosso Estado. 

O senhor prometeu que ia fazer uma nova Ron-
dônia, pelo menos tenha competência e decência: faça 
uma saúde digna para o nosso povo!

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, espectadores da TV Se-
nado e ouvintes da Rádio Senado, subo a esta tribuna 
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para ler uma nota de repúdio que nós, Parlamentares 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Vio-
lência Contra a Mulher, estamos manifestando em re-
lação à decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, 
que inocentou um acusado de estupro de vulneráveis. 

Esta nota foi aprovada na reunião da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, que aconteceu hoje, 
pela manhã. Vou lê-la na íntegra:

Parlamentares integrantes da CPMI da 
Violência Contra a Mulher manifestam-se so-
bre a decisão do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que manteve o entendimento do Tribunal 
de Justiça de São Paulo e absolveu um ho-
mem da acusação de ter estuprado três me-
ninas de 12 anos, afirmando que a presunção 
da violência é relativa, já que “as vítimas se 
prostituíam há tempos”.

A decisão proferida afronta os direitos 
fundamentais das crianças, rompe com sua 
condição de sujeito de direitos e as estigma-
tiza para o resto de suas vidas. Rotulando-as 
como “meninas prostitutas”, elas não têm direi-
to à proteção juridicamente garantida. Criança 
é pessoa em desenvolvimento, vulnerável e 
exatamente por essa condição, merecedora 
de todo o respeito e proteção conferida pela 
Constituição e pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Tivesse a ministra relatora Maria Thereza 
de Assis Moura se perguntado como meninas 
em idade tão precoce ingressam na prostitui-
ção, certamente não relativizaria o princípio da 
presunção da violência. É impensável que uma 
criança de 12 anos ou menos (já que viviam 
há muito tempo na prostituição) possa nela 
ter ingressado voluntariamente. Esquece-se 
a Ministra Maria Thereza que a prostituição 
de jovens no Brasil é fruto da violência, da 
exploração sexual e de sua condição de vul-
nerabilidade.

A decisão merece ser reformada para 
que neste País o Poder Judiciário seja, de fato, 
um garantidor e não um violador de direitos”.

Essa, Sr. Presidente, a nota que foi aprovada hoje 
pela manhã, e fazemos questão de lê-la aqui para que 
seja amplamente conhecida e divulgada.

Sr. Presidente, não podemos compactuar com 
uma decisão como essa; é revoltante; é inadmissível. 
A perplexidade foi de todos e de todas. A Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, 
por meio da Ministra Maria do Rosário Nunes, tam-
bém emitiu nota pública sobre a decisão do STJ soli-

citando que a sentença seja revista. Informou, ainda, 
que encaminhará solicitação ao Procurador-Geral da 
República, Roberto Gurgel, e ao Advogado-Geral da 
União, Luiz Inácio Adams, para que analisem medidas 
judiciais cabíveis para reversão dessa decisão.

Essa decisão, Sr. Presidente, leva-nos a fazer 
uma reflexão sobre como as autoridades públicas es-
tão interpretando a legislação brasileira, justamente 
elas que têm a função de aplicar adequadamente a 
legislação – e, neste caso, a legislação em defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, a legislação em 
defesa dos direitos da mulher.

Uma das razões da CPMI é investigar como o 
Poder Público – o Poder Judiciário, o Poder Executivo, 
o Ministério Público, as Defensorias Públicas – está 
aplicando o conjunto da legislação existente em nosso 
País no enfrentamento à violência contra a mulher e, 
em especial, a Lei Maria da Penha.

É preciso, Sr. Presidente, que a decisão da Srª 
Ministra Maria Thereza do STJ seja, de fato, reformada 
a fim de que tenhamos um Poder Judiciário como ga-
rantidor e não violador dos direitos da pessoa humana.

Era o que eu tinha a dizer neste momento, mais 
uma vez fazendo aqui o registro da minha insatisfação, 
como membro da CPMI, Relatora dessa comissão, 
com a decisão tomada pela Srª Ministra. Espero que 
o STJ realmente possa reformar essa decisão e assim 
termos justiça no nosso País.

Uma situação como essa abre uma grande pos-
sibilidade para a impunidade no nosso País; abre um 
grande precedente para que a impunidade seja ven-
cedora nesse processo.

Nós não podemos permitir isso! É preciso que 
esta Casa realmente se manifeste. A nota pública apro-
vada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é 
um instrumento importante para que tanto o Senado 
quanto a Câmara realmente se manifestem nesse caso 
e, assim, o STJ reforme essa decisão da Srª Ministra.

Era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer, 
era isso que eu gostaria de manifestar na tarde de hoje.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 

– PI) – Senadora Ana Rita, eu já fiz aqui o anúncio de 
que também hoje, na Comissão de Direitos Humanos, 
da qual V. Exª é membro, nós aprovamos uma nota 
dirigida ao Procurador-Geral da União, ao Defensor-
-Geral da União, para que acompanhem, da mesma 
forma que pediu a Ministra Maria do Rosário. 

E veja só o que tenho questionado, ouvindo ago-
ra, com clareza, a nota que coloca V. Exª. Uma minis-
tra, com todo conhecimento, com todo respeito, mas 
normalmente não esperamos uma decisão dessas de 
uma ministra mulher.
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Então, veja só, eu quero aqui só ressaltar, a lei é 
clara: até 12 anos é criança. Não importa se é virgem, 
se não é virgem. É criança. Acima de 12 e até menos 
de 18 anos, adolescente. Tanto a criança como a ado-
lescente são defensáveis. 

Veja o risco que tem uma situação como essa. 
Basta que um cafetão criminoso consiga esconder o 
momento em que uma jovem, uma criança, como é o 
caso aí, de 12 anos, não é mais virgem, basta com-
provar que ela, a partir dali, passou a ter relações com 
outras pessoas, e ela não é mais criança, não é mais 
adolescente. Estaria, com base nessa interpretação, 
fora do Estatuto da Criança e do Adolescente; fora das 
regras de proteção que quer a nossa Constituição para 
pessoas que ainda não estão – é esse o entendimen-
to – na idade de discernimento; estão numa idade de 
vulnerabilidade elevada, certamente. Quero aqui me 
somar. Reconheço aqui o trabalho de V. Exª, sei da de-
dicação, e tenho convicção de que haverá uma mudan-
ça. Eu acho que é inaceitável, na sociedade brasileira, 
uma decisão como essa. Por isso, me somo a V. Exª e 
espero tenhamos uma reforma urgente dessa decisão, 
quem sabe da própria Ministra Tereza.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada, Sr. 
Presidente. Realmente nos preocupa muito uma decisão 
como essa, porque abre um grande precedente para 
qualquer mulher – não importa a idade, não importa se 
ela é virgem ou não. Qualquer mulher estuprada pode 
perder o seu direito de ser defendida, considerando 
essa decisão. Pela decisão que eu entendi, parte-se 
do principio de que as meninas já estavam numa vida 
de prostituição. Se elas estavam numa vida de prosti-
tuição, a Ministra esqueceu-se de refletir sobre o que 
as levou à vida de prostituição. Mesmo que estejam 
numa vida de prostituição, elas não perdem o direito 
de defesa. Se elas forem estupradas, mesmo que te-
nham 15, 16, 18, 30, 40 anos, elas têm todo o direito 
de ser defendidas – não importa a idade, não importa 
se têm as suas virgindades ou não.

Acho que a nossa Ministra, a Ministra do STJ, 
precisa refletir um pouco melhor. Temos uma legisla-

ção considerada das melhores do mundo, neste caso 
a Lei Maria da Penha, que assegura importantes ins-
trumentos de defesa dos direitos da mulher, e que 
precisa ser respeitada.

Então, a legislação tem de ser aplicada corre-
tamente, adequadamente. Cabe ao Poder Judiciário 
cumprir com esse papel, cumprir com essa tarefa. Nós, 
mulheres, precisamos e merecemos ser protegidas 
pelo Estado brasileiro e, particularmente, as nossas 
crianças merecem essa proteção.

Acho que a Comissão de Direitos Humanos to-
mou uma importante decisão, assim como a Ministra 
Maria do Rosário. É preciso que a sociedade realmen-
te se manifeste, para que situações como essa não 
aconteçam. E mais do que isso, Sr. Presidente: chega 
de crianças, meninas, mulheres serem violentadas 
no nosso País! Chega! Os números são muito altos. 
É preciso acabar com isso.

A CPMI está ouvindo coisas impressionantes. 
Nós, futuramente, vamos informar a todos vocês. As 
audiências são públicas. Então, queremos fazer um 
trabalho sério e estamos conduzindo dessa forma.

Esperamos oferecer à sociedade um importante 
relatório que deverá apontar alternativas e sugestões 
de políticas públicas, para que possamos enfrentar 
de vez a situação de violência que vivem as mulheres 
do nosso País.

Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/

PT – PI) – Em total concordância com V. Exª, ressalto 
que, além de ser mulher, há mais este agravante de 
ser uma criança de 12 anos.

Quero parabenizá-la pelo trabalho.
Senador Randolfe Rodrigues? (Pausa.)
Não.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/

PT – PI) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08813 59ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08814 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08815 61ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08816 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08817 63ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08818 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08819 65ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08820 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08821 67ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08822 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08823 69ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08824 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08825 71ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08826 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08827 73ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08828 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08829 75ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08830 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08831 77ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08832 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08833 79ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08834 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08835 81ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08836 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08837 83ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08838 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08839 85ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08840 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08841 87ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08842 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08843 89ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08844 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08845 91ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08846 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08847 93ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08848 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08849 95ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08850 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08851 97ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08852 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08853 99ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08854 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08855 101ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08856 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08857 103ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08858 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08859 105ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08860 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08861 107ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08862 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08863 109ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08864 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08865 111ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08866 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08867 113ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08868 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08869 115ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08870 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08871 117ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08872 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08873 119ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08874 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08875 121ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08876 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08877 123ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08878 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08879 125ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08880 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08881 127ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08882 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08883 129ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08884 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08885 131ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08886 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08887 133ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08888 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08889 135ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08890 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08891 137ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08892 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08893 139ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08894 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08895 141ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08896 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08897 143ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08898 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08899 145ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08900 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08901 147ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08902 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08903 149ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08904 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08905 151ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08906 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08907 153ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08908 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08909 155ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08910 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08911 157ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08912 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08913 159ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08914 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08915 161ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08916 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08917 163ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08918 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08919 165ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08920 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08921 167ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08922 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08923 169ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08924 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08925 171ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08926 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08927 173ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08928 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08929 175ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08930 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08931 177ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08932 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08933 179ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08934 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08935 181ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08936 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08937 183ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08938 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08939 185ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08940 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08941 187ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08942 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08943 189ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08944 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08945 191ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08946 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08947 193ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08948 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08949 195ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08950 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08951 197ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08952 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08953 199ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08954 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08955 201ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08956 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08957 203ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08958 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08959 205ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08960 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08961 207ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08962 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08963 209ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08964 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08965 211ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08966 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08967 213ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08968 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08969 215ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08970 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08971 217ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08972 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08973 219ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08974 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08975 221ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08976 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08977 223ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08978 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08979 225ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08980 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08981 227ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08982 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08983 229ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08984 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08985 231ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08986 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08987 233ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08988 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08989 235ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08990 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08991 237ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08992 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08993 239ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08994 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08995 241ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08996 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08997 243ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



08998 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 08999 245ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09000 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09001 247ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09002 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09003 249ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09004 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09005 251ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09006 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09007 253ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09008 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09009 255ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09010 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09011 257ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09012 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09013 259ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09014 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09015 261ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09016 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09017 263ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09018 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09019 265ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09020 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09021 267ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09022 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09023 269ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09024 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09025 271ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09026 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09027 273ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09028 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09029 275ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09030 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09031 277ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09032 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09033 279ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09034 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09035 281ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09036 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09037 283ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09038 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09039 285ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09040 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09041 287ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09042 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09043 289ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09044 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09045 291ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09046 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09047 293ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09048 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09049 295ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09050 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09051 297ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09052 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09053 299ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09054 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09055 301ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09056 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09057 303ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09058 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09059 305ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09060 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09061 307ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09062 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09063 309ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09064 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09065 311ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09066 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09067 313ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09068 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09069 315ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09070 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09071 317ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09072 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09073 319ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09074 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09075 321ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09076 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09077 323ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09078 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09079 325ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09080 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09081 327ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09082 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09083 329ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09084 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09085 331ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09086 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09087 333ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09088 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09089 335ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09090 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09091 337ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09092 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09093 339ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09094 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09095 341ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09096 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09097 343ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09098 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09099 345ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09100 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09101 347ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09102 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09103 349ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09104 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09105 351ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09106 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09107 353ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09108 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09109 355ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09110 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09111 357ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09112 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09113 359ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09114 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09115 361ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09116 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09117 363ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09118 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09119 365ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09120 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09121 367ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09122 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09123 369ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09124 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09125 371ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09126 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09127 373ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09128 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09129 375ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09130 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09131 377ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09132 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09133 379ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09134 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09135 381ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09136 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09137 383ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09138 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09139 385ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09140 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09141 387ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09142 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09143 389ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09144 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09145 391ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09146 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09147 393ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09148 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09149 395ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09150 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09151 397ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09152 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09153 399ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09154 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09155 401ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09156 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09157 403ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09158 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09159 405ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09160 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09161 407ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09162 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09163 409ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09164 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09165 411ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09166 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09167 413ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09168 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09169 415ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09170 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09171 417ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09172 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09173 419ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09174 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09175 421ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09176 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09177 423ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09178 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09179 425ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09180 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09181 427ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09182 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09183 429ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09184 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09185 431ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09186 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09187 433ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09188 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09189 435ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09190 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09191 437ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09192 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09193 439ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09194 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09195 441ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09196 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09197 443ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09198 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09199 445ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09200 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09201 447ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09202 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09203 449ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09204 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09205 451ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09206 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09207 453ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09208 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09209 455ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09210 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09211 457ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09212 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09213 459ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09214 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09215 461ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09216 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09217 463ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09218 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09219 465ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09220 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09221 467ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09222 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09223 469ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09224 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL470



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09225 471ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09226 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09227 473ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09228 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL474



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09229 475ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09230 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL476



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09231 477ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09232 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09233 479ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09234 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL480



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09235 481ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09236 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09237 483ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09238 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09239 485ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09240 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL486



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09241 487ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09242 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL488



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09243 489ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09244 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL490



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09245 491ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09246 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL492



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09247 493ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09248 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL494



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09249 495ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09250 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09251 497ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09252 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL498



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09253 499ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09254 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL500



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09255 501ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09256 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL502



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09257 503ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09258 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL504



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09259 505ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09260 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL506



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09261 507ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09262 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL508



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09263 509ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09264 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL510



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09265 511ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09266 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL512



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09267 513ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09268 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09269 515ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09270 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09271 517ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09272 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09273 519ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09274 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL520



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09275 521ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09276 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09277 523ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09278 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09279 525ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09280 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09281 527ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09282 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09283 529ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09284 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09285 531ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09286 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09287 533ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09288 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09289 535ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09290 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09291 537ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09292 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL538



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09293 539ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09294 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09295 541ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09296 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL542



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09297 543ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09298 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09299 545ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09300 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09301 547ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09302 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09303 549ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09304 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09305 551ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09306 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09307 553ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09308 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL554



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09309 555ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09310 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09311 557ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09312 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09313 559ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09314 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09315 561ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09316 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09317 563ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09318 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09319 565ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09320 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09321 567ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09322 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09323 569ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09324 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09325 571ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09326 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09327 573ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09328 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09329 575ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09330 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09331 577ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09332 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09333 579ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09334 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09335 581ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09336 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09337 583ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09338 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09339 585ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09340 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09341 587ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09342 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09343 589ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09344 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09345 591ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09346 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09347 593ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09348 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09349 595ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09350 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09351 597ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09352 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09353 599ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09354 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09355 601ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09356 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09357 603ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09358 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09359 605ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09360 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09361 607ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09362 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09363 609ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09364 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09365 611ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09366 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09367 613ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09368 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09369 615ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09370 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL616



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09371 617ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09372 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL618



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09373 619ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09374 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL620



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09375 621ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09376 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL622



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09377 623ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09378 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL624



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09379 625ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09380 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09381 627ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09382 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09383 629ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09384 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09385 631ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09386 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL632



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09387 633ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09388 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL634



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09389 635ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09390 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL636



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09391 637ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09392 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL638



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09393 639ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09394 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL640



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09395 641ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09396 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL642



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09397 643ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09398 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL644



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09399 645ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09400 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL646



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09401 647ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09402 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL648



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09403 649ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09404 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL650



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09405 651ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09406 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL652



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09407 653ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09408 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL654



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09409 655ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09410 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09411 657ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09412 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL658



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09413 659ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09414 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL660



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09415 661ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09416 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL662



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09417 663ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09418 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL664



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09419 665ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09420 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL666



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09421 667ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012



09422 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012MARÇO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL668



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 30 09423 669ANAIS DO SENADO FEDERALMARÇO 2012
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 14 
a 33, 35, 36, 39, 43, 51 a 53, de 2012, do Presidente 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que 
comunicam a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 540, de 2009; do Projeto 
de Lei da Câmara nº 123, de 2009; dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 54 e 437, de 2011; dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 210, 226, 238, 212, 216, 249, 218, 
257, 223 e 265, de 2009; 102, 113, 114, 115, 131 e 
167, de 2010; 45, de 2011; 289, de 2009; 70 e 94 de 
2010; do Projeto de Lei do Senado nº 643, de 2011; 
e dos Projetos de Lei da Câmara nºs 234, de 2009; e 
133, de 2010, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

 
Of. nº 14/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei do Senado nº 540, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora 
Rosalba Ciarlini, que “Institui o dia 25 de novembro 
como o Dia Nacional do Repentista”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 15/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 
2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Celso Russomanno, que “Institui o Dia Nacional 
do Guarda Municipal”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Of. nº 16/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gime Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2011, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo 
Crivella, que Institui o ano de 2013 como “Ano Nacional 
da Atividade Física em Prol da Saúde”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 17/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 437, de 2011, de 
autoria de Suas Excelências os Senhores Senadores 
Walter Pinheiro e outros, que “Inclua–se a data de 25 
de junho de 1822 no calendário oficial de efemérides 
históricas do Brasil.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 18/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 210, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência e Senhor Deputado Moacir 
Michelleto, que “institui o Dia Nacional do Engenheiro 
Industrial Madeireiro”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.
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Of. nº 19/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do projeto de Lei da Câmara nº 226, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Max 
Rosenmann, que “institui o dia 26 de outubro como o 
Dia Nacional do Tropeiro”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 20/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Câmara nº 238, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ger-
vásio Silva, que “institui o Dia Nacional do Motorista 
de Ambulância”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 21/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Câmara nº 212 de 2009, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ary 
Kara, que “Institui o Dia Nacional dos Trabalhadores 
em radiologia”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Of. nº 22/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em  
caráter terminativo,  na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Camara nº 216, de 
2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Biffi, que “institui o dia 8 de julho como o Dia dos 
Trabalhadores em Massas Alimentícias”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 23/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Camara nº 249, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada 
Andréia Zito, que “Cria no calendário oficial do Brasil 
o Dia do Seresteiro”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 24/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 218, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada Ana 
Arraes, que “Institui o dia 9 de dezembro como o dia 
Nacional do Frevo.”.

Atenciosamente – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.
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Of. nº 25/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Câmara nº 257, de 2009, 
de autoria de Sua Excelência a Senhora Deputada 
Jusmari Oliveira, que “Fixa a data de 13 de dezembro 
como o Dia Nacional da Vaquejada.”.

Atenciosamente – Roberto Requião, Presidente 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

 
Of. 26/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição de Lei da Câmara nº 223, de 2009, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Alberto Fraga, que “Ins-
titui na República Federativa do Brasil, a data de 13 
de maio como o dia da Polícia Militar”.

Atenciosamente – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. 27/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 265, 
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Deputado Costa Ferreira, que “Institui o Dia Nacio-
nal da Fé Cristã.”

Atenciosamente – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Of. nº 28/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2010, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado William 
Woo, que “Institui o Dia Nacional do Profissional de 
Segurança Privada.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 29/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 2010, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Paes 
de Lira, que “Institui o dia 27 de abril como o Dia do 
Trabalhador Doméstico.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 30/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Guilherme Campos, que “Institui o Dia Nacional 
da Ufologia.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.
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Of. nº 31/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2010, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado La-
erte Bessa, que “Institui o Dia Nacional da Aviação dos 
Corpos de Bombeiros Militares.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 32/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Edson Aparecido, que “Institui o dia 28 de abril 
como o Dia Nacional das Entidades de Segurança e 
Saúde do Trabalho.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 33/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91 do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 167, de 
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Hugo Leal, que “Institui o Dia Nacional de Mo-
bilização em Memória das Vítimas de Trânsito e dá 
outras providências.”

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Of. nº 35/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 
2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputa-
do Gastão Vieira, que “Institui a data de 28 de julho de 
1823 como data de adesão do Estado do Maranhão à 
Independência do Brasil”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 36/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei da Câmara nº 289, de 2009, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Costa 
Ferreira, que “Institui o Dia Nacional de Conscientiza-
ção da Hemofilia”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 39/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Câmara nº 70, de 2010, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Flávio 
Bezerra, que “Institui o Dia Nacional em Defesa da 
Orla Marítima”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.
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Of. nº 43/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputa-
do Professor Ruy Pauletti, que “Institui o Dia Nacional 
das Etnias, a ser comemorado, anualmente, no último 
domingo do mês de fevereiro.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 51/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012.

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 643, de 
2011, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador 
Paulo Davim, que “Institui o Dia Nacional do Cirurgião 
Cardiovascular”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 52/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012.

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 234, de 
2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Neilton Mulim, que “Institui o Dia do Alerta sobre 
o uso nocivo do Álcool”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

Of. nº 53/2012/CE

Brasília, 20 de março de 2012.

Assunto: Rejeição da matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela re-
jeição do Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 2010, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Rai-
mundo Gomes de Mattos, que “Institui o Dia Nacional 
do Médico de Família e Comunidade”.

Atenciosamente, – Senador Roberto Requião, 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Com referência aos Ofícios nºs 14 a 33, 35, 36, 
39, 43, 51 a 53, de 2012, fica aberto o prazo de cinco 
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo 
da composição da Casa, para que os Projetos de Lei 
do Senado nºs 540, de 2009; 54, 437 e 643, de 2011; 
e os Projetos de Lei da Câmara nºs 123, 210, 212, 
216, 218, 223, 226, 234, 238, 249, 257, 265 e 289, de 
2009; 70, 94, 102, 113, 114, 115, 131, 133 e 167, de 
2010; e 45, de 2011, sejam apreciados pelo Plenário, 
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT – 
PI) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 255, de 2012, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº 97, de 2008 (nº 4.414/2001, 
na Casa de origem, do Deputado Cezar Schirmer), que 
institui o Dia Nacional do Supervisor Educacional.

A matéria 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 (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Esgotou–se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 
430, de 2011, da Senadora Ana Amélia, que altera a 
Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para disciplinar 
a aplicação dos recursos destinados a programas de 
eficiência energética.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Serviços de Infraestrutura, o Projeto vai à 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado 
que serão lidos. 

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 72, DE 2012

Altera a Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000, para fixar limite máximo para o 
exercício, em caráter interino, do cargo de 
Conselheiro ou Diretor de Agência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. O regulamento de cada Agência 
disciplinará a substituição dos Conselheiros e 
Diretores em seus impedimentos ou afasta-
mentos regulamentares, ou ainda no caso de 
vacância que anteceder a nomeação de novo 
Conselheiro ou Diretor, por uma única vez e 
por prazo não superior a noventa dias.”

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

Justificação

Um dos pressupostos para o bom funcionamen-
to das agências reguladoras da prestação de serviços 
públicos é, certamente, a sua autonomia.

Por esse motivo, a Lei nº 9.986, de 18 de julho 
de 2000, que organiza essas entidades, prevê que os 
seus dirigentes tenham mandato e sejam nomeados 
após a aprovação do nome pelo Senado Federal.

Dessa forma, não apenas ficam eles imunes às 
pressões políticas conjunturais, como a escolha de 
seus nomes tem que ser submetida a sabatina públi-
ca, na qual se verificam todos os aspectos da vida, da 
formação e da experiência do candidato.

Trata–se de mecanismo fundamental de contro-
le social sobre as agências e do sistema de freios e 
contrapesos entre os Poderes, que é um dos pilares 
da sua tripartição e do Estado Democrático de Direito.

Ocorre, entretanto, que a citada Lei nº 9.986, de 
2000, em seu art. 10, prevê que o regulamento de cada 
Agência disciplinará a substituição dos Conselheiros 
e Diretores em seus impedimentos ou afastamentos 
regulamentares ou ainda no período de vacância que 
anteceder a nomeação de novo Conselheiro ou Di-
retor, sem fixar qualquer tipo de limitação temporal a 
essa possibilidade.

Ora, se é absolutamente razoável que os dirigen-
tes das agências possam ser substituídos em prazos 
curtos, seja na hipótese de férias, seja de outros im-
pedimentos, seja no período que antecede a nomea-
ção do novo titular do cargo, não é aceitável, em nome 
do princípio da continuidade administrativa, que essa 
interinidade possa ter duração indefinida, sob o risco 

de se contaminarem as razões que levaram à própria 
criação das entidades.

Assim, estamos apresentando a presente propos-
ta, fixando o prazo máximo dessa interinidade em trinta 
dias, salvo, por razões óbvias, nas hipóteses de licença 
para tratamento de saúde, à gestante e à adotante.

Sala das Sessões, em 27 de março de 2012. – 
Senadora Vanessa Grazziotin.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 9.986, DE 18 DE JULHO DE 2000.

Mensagem de Veto

Dispõe sobre a gestão de recursos hu-
manos das Agências Reguladoras e dá outras 
providências.

O Vice–Presidente da República no exercício 
do cargo de Presidente da República Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1o As Agências Reguladoras terão suas rela-
ções de trabalho regidas pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943, e legislação trabalhista correlata, 
em regime de emprego público. (Vide Lei nº 10.871, 
de 2004) (Eficácia suspensa por concessão de liminar 
até o julgamento final da ADIN 2310) 

Art. 2o Ficam criados, para exercício exclusivo 
nas Agências Reguladoras, os empregos públicos de 
nível superior de Regulador, de Analista de Suporte 
à Regulação, os empregos de nível médio de Técnico 
em Regulação e de Técnico de Suporte à Regulação, 
os cargos efetivos de nível superior de Procurador, os 
Cargos Comissionados de Direção – CD, de Gerên-
cia Executiva – CGE, de Assessoria – CA e de Assis-
tência – CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos 
– CCT, constantes do Anexo I. (Vide Art. 24) (Eficácia 
suspensa por concessão de liminar até o julgamento 
final da ADIN 2310)

Art. 2o Ficam criados, para exercício exclusivo 
nas Agências Reguladoras, os cargos Comissionados 
de Direção – CD, de Gerência Executiva – CGE, de 
Assessoria – CA e de Assistência – CAS, e os Cargos 
Comissionados Técnicos – CCT, constantes do Anexo I 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 10.871, de 2004)

Parágrafo único. É vedado aos empregados, aos 
requisitados, aos ocupantes de cargos comissionados 
e aos dirigentes das Agências Reguladoras o exercí-
cio de outra atividade profissional, inclusive gestão 
operacional de empresa, ou direção político–partidá-
ria, excetuados os casos admitidos em lei. (Eficácia 
suspensa por concessão de liminar até o julgamento 
final da ADIN 2310)
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Art. 3o Os Cargos Comissionados de Gerência 
Executiva, de Assessoria e de Assistência são de livre 
nomeação e exoneração da instância de deliberação 
máxima da Agência.

Art. 4o As Agências serão dirigidas em regime 
de colegiado, por um Conselho Diretor ou Diretoria 
composta por Conselheiros ou Diretores, sendo um 
deles o seu Presidente ou o Diretor–Geral ou o Dire-
tor–Presidente.

Art. 5o O Presidente ou o Diretor–Geral ou o Di-
retor–Presidente (CD I) e os demais membros do Con-
selho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, 
de reputação ilibada, formação universitária e elevado 
conceito no campo de especialidade dos cargos para 
os quais serão nomeados, devendo ser escolhidos 
pelo Presidente da República e por ele nomeados, 
após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da 
alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O Presidente ou o Diretor–Geral 
ou o Diretor–Presidente será nomeado pelo Presidente 
da República dentre os integrantes do Conselho Diretor 
ou da Diretoria, respectivamente, e investido na função 
pelo prazo fixado no ato de nomeação.

Art. 6o O mandato dos Conselheiros e dos Di-
retores terá o prazo fixado na lei de criação de cada 
Agência.

Parágrafo único. Em caso de vacância no curso 
do mandato, este será completado por sucessor inves-
tido na forma prevista no art. 5o. 

Art. 7o A lei de criação de cada Agência disporá 
sobre a forma da não–coincidência de mandato.

Art. 8o Terminado o mandato, o ex–dirigente ficará 
impedido, por um período de quatro meses, contado 
da data do término do seu mandato, de prestar qual-
quer tipo de serviço no setor público ou a empresa 
integrante do setor regulado pela Agência. 

Art. 8o O ex–dirigente fica impedido para o exer-
cício de atividades ou de prestar qualquer serviço no 
setor regulado pela respectiva agência, por um perí-
odo de quatro meses, contados da exoneração ou do 
término do seu mandato. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.216–37, de 2001)

§ 1o Inclui–se no período a que se refere o caput 
eventuais períodos de férias não gozadas.

§ 2o Durante o impedimento, o ex–dirigente fica-
rá vinculado à Agência, fazendo jus a remuneração 
equivalente à do cargo de direção que exerceu, sen-
do assegurado, no caso de servidor público, todos os 
direitos como se estivesse em efetivo exercício das 
atribuições do cargo. 

§ 2o Durante o impedimento, o ex–dirigente fi-
cará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração 
compensatória equivalente à do cargo de direção que 

exerceu e aos benefícios a ele inerentes. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.216–37, de 2001)

§ 3o Aplica–se o disposto neste artigo ao ex–di-
rigente exonerado a pedido, se este já tiver cumprido 
pelo menos seis meses do seu mandato.

§ 4o Incorre na prática de advocacia administrati-
va, sujeitando–se às penas da lei, o ex–dirigente que 
violar o impedimento previsto neste artigo. 

§ 4o Incorre na prática de crime de advocacia ad-
ministrativa, sujeitando–se às penas da lei, o ex–diri-
gente que violar o impedimento previsto neste artigo, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, adminis-
trativas e civis. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.216–37, de 2001)

§ 5o Na hipótese de o ex–dirigente ser servidor 
público, poderá ele optar pela aplicação do disposto 
no § 2o, ou pelo retorno ao desempenho das funções 
de seu cargo efetivo ou emprego público, desde que 
não haja conflito de interesse. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.216–37, de 2001)

Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente 
perderão o mandato em caso de renúncia, de conde-
nação judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar. 

Parágrafo único. A lei de criação da Agência po-
derá prever outras condições para a perda do mandato.

Art. 10. O regulamento de cada Agência discipli-
nará a substituição dos Conselheiros e Diretores em 
seus impedimentos ou afastamentos regulamentares 
ou ainda no período de vacância que anteceder a no-
meação de novo Conselheiro ou Diretor.

Art. 11. Na Agência em cuja estrutura esteja pre-
vista a Ouvidoria, o seu titular ocupará o cargo comis-
sionado de Gerência Executiva – CGE II.

Parágrafo único. A lei de criação da Agência de-
finirá as atribuições do Ouvidor, assegurando–se–lhe 
autonomia e independência de atuação e condição 
plena para desempenho de suas atividades.

Art. 12. A investidura nos empregos públicos do 
Quadro de Pessoal Efetivo das Agências dar–se–á por 
meio de concurso público de provas ou de provas e 
títulos, conforme disposto em regulamento próprio de 
cada Agência, com aprovação e autorização pela ins-
tância de deliberação máxima da organização. (Vide 
Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por con-
cessão de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)

§ 1o O concurso público poderá ser realizado para 
provimento efetivo de pessoal em classes distintas de 
um mesmo emprego público, conforme disponibilidade 
orçamentária e de vagas. (Eficácia suspensa por con-
cessão de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)
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§ 2o O concurso público será estabelecido em 
edital de cada Agência, podendo ser constituído das 
seguintes etapas: 

I – provas escritas;
II – provas orais; e
III – provas de título.
§ 3o O edital de cada Agência definirá as caracte-

rísticas de cada etapa do concurso público, os requisitos 
de escolaridade, formação especializada e experiência 
profissional, critérios eliminatórios e classificatórios, 
bem como eventuais restrições e condicionantes. 

§ 4o Regulamento próprio de cada Agência dis-
porá sobre o detalhamento e as especificidades dos 
concursos públicos. 

§ 5o Poderá ainda fazer parte do concurso, para 
efeito eliminatório e classificatório, curso de formação 
específica. 

Art. 13. Os Cargos Comissionados Técnicos são 
de ocupação privativa de servidores e empregados 
do Quadro de Pessoal Efetivo, do Quadro de Pessoal 
Específico e do Quadro de Pessoal em Extinção de 
que trata o art. 19 e de requisitados de outros órgãos 
e entidades da Administração Pública. , (Vide Lei nº 
10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão 
de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)

Parágrafo único. Ao ocupante de Cargo Comissio-
nado Técnico será pago um valor acrescido ao salário 
ou vencimento, conforme tabela constante do Anexo 
II. (Vide Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia suspensa 
por concessão de liminar até o julgamento final da 
ADIN 2310)

Art. 14. Os quantitativos dos empregos públicos 
e dos cargos comissionados de cada Agência serão 
estabelecidos em lei, ficando as Agências autorizadas 
a efetuar a alteração dos quantitativos e da distribuição 
dos Cargos Comissionados de Gerência Executiva, de 
Assessoria, de Assistência e dos Cargos Comissio-
nados Técnicos, observados os valores de retribuição 
correspondentes e desde que não acarrete aumento 
de despesa. 

Parágrafo único. É vedada a transferência entre 
Agências de ocupantes de emprego efetivo de Regula-
dor e de Analista de Suporte à Regulação. (Revogado 
pela Lei nº 10.871, de 2004)

Art. 15. Regulamento próprio de cada Agência 
disporá sobre as atribuições específicas, a estrutu-
ração, a classificação e o respectivo salário dos em-
pregos públicos de que trata o art. 2o, respeitados os 
limites remuneratórios definidos no Anexo III. (Vide Lei 
nº 10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão 
de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)

Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requi-
sitar, com ônus, servidores e empregados de órgãos e 

entidades integrantes da Administração Pública. (Vide 
Medida Provisória nº 269, de 2005)

Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requi-
sitar servidores e empregados de órgãos e entidades 
integrantes da administração pública. (Redação dada 
pela Lei nº 11.292, de 2006)

§ 1o Durante os primeiros vinte e quatro meses 
subseqüentes à sua instalação, as Agências poderão 
complementar a remuneração do servidor ou empre-
gado público requisitado, até o limite da remuneração 
do cargo efetivo ou emprego permanente ocupado no 
órgão ou na entidade de origem, quando a requisição 
implicar redução dessa remuneração.

§ 2o No caso das Agências já criadas, o prazo 
referido no § 1o será contado a partir da publicação 
desta Lei.

§ 3o O quantitativo de servidores ou empregados 
requisitados, acrescido do pessoal dos Quadros a que 
se refere o caput do art. 19, não poderá ultrapassar o 
número de empregos fixado para a respectiva Agência.

§ 4o As Agências deverão ressarcir ao órgão ou à 
entidade de origem do servidor ou do empregado requi-
sitado as despesas com sua remuneração e obrigações 
patronais. (Vide Medida Provisória nº 269, de 2005)

§ 4o Observar–se–á, relativamente ao ressarci-
mento ao órgão ou à entidade de origem do servidor 
ou do empregado requisitado das despesas com sua 
remuneração e obrigações patronais, o disposto nos §§ 
5o e 6o do art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. (Redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006)

Art. 17. Os ocupantes de Cargo Comissionado, 
mesmo quando requisitados de outros órgãos e en-
tidades da Administração Pública, poderão receber a 
remuneração do cargo na Agência ou a de seu cargo 
efetivo ou emprego permanente no órgão ou na enti-
dade de origem, optando, neste caso, por receber valor 
remuneratório adicional correspondente a: (Revogado 
pela Medida Provisória nº 375, de 2007) (Revogado 
pela Lei nº 11.526, de 2007).

I – parcela referente à diferença entre a remune-
ração de seu cargo efetivo ou emprego permanente 
de origem e o valor remuneratório do cargo exercido 
na Agência; ou (Revogado pela Medida Provisória nº 
375, de 2007) (Revogado pela Lei nº 11.526, de 2007).

II – vinte e cinco por cento da remuneração do 
cargo exercido na Agência, para os Cargos Comissio-
nados de Direção, de Gerência Executiva e de Asses-
soria nos níveis CA I e CA II, e cinqüenta e cinco por 
cento da remuneração dos Cargos Comissionados 
de Assessoria, no nível CA III, e dos de Assistência.

II – 40% (quarenta por cento) da remuneração do 
cargo exercido na Agência Reguladora, para os Cargos 
Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e 
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de Assessoria nos níveis CA I e II, e 65% (sessenta e 
cinco por cento) da remuneração dos Cargos Comis-
sionados de Assessoria no nível III e dos de Assis-
tência. (Redação dada pela Lei nº 10.470, de 2002) 
(Revogado pela Medida Provisória nº 375, de 2007) 
(Revogado pela Lei nº 11.526, de 2007).

Art. 18. O Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão divulgará, no prazo de trinta dias a contar da 
publicação desta Lei, tabela estabelecendo as equi-
valências entre os Cargos Comissionados e Cargos 
Comissionados Técnicos previstos no Anexo II e os 
Cargos em Comissão do Grupo–Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS, para efeito de aplicação 
de legislações específicas relativas à percepção de 
vantagens, de caráter remuneratório ou não, por ser-
vidores ou empregados públicos.

Art. 19. Mediante lei, poderão ser criados Quadro 
de Pessoal Específico, destinado, exclusivamente, à 
absorção de servidores públicos federais regidos pela 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e Quadro 
de Pessoal em Extinção, destinado exclusivamente à 
absorção de empregados de empresas públicas fede-
rais liquidadas ou em processo de liquidação, regidos 
pelo regime celetista, que se encontrarem exercendo 
atividades a serem absorvidas pelas Agências.

§ 1o A soma dos cargos ou empregos dos Qua-
dros a que se refere este artigo não poderá exceder ao 
número de empregos que forem fixados para o Quadro 
de Pessoal Efetivo.

§ 2o Os Quadros de que trata o caput deste ar-
tigo têm caráter temporário, extinguindo–se as vagas 
neles alocadas, à medida que ocorrerem vacâncias.

§ 3o À medida que forem extintos os cargos ou 
empregos dos Quadros de que trata este artigo, é fa-
cultado à Agência o preenchimento de empregos de 
pessoal concursado para o Quadro de Pessoal Efetivo.

§ 4o Se o quantitativo de cargos ou empregos 
dos Quadros de que trata este artigo for inferior ao 
Quadro de Pessoal Efetivo, é facultada à Agência a 
realização de concurso para preenchimento dos em-
pregos excedentes.

§ 5o O ingresso no Quadro de Pessoal Específico 
será efetuado por redistribuição.

§ 6o A absorção de pessoal celetista no Qua-
dro de Pessoal em Extinção não caracteriza rescisão 
contratual. 

Art. 20. A realização de serviços extraordinários 
por empregados das Agências Reguladoras subordi-
na–se, exclusivamente, aos limites estabelecidos na 
legislação trabalhista aplicável ao regime celetista. 
(Revogado pela Lei nº 10.871, de 2004)

Parágrafo único. A realização dos serviços de que 
trata o caput depende da disponibilidade de recursos 
orçamentários.

Art. 21. As Agências Reguladoras implementa-
rão, no prazo máximo de dois anos, contado de sua 
instituição: (Revogado pela Lei nº 10.871, de 2004)

I – instrumento específico de avaliação de de-
sempenho, estabelecendo critérios padronizados para 
mensuração do desempenho de seus empregados;

II – programa permanente de capacitação, trei-
namento e desenvolvimento; e

III – regulamento próprio, dispondo sobre a estru-
turação, classificação, distribuição de vagas e requisitos 
dos empregos públicos, bem como sobre os critérios 
de progressão de seus empregados.

§ 1o A progressão dos empregados nos respec-
tivos empregos públicos terá por base os resultados 
obtidos nos processos de avaliação de desempenho, 
capacitação e qualificação funcionais, visando ao re-
conhecimento do mérito funcional e à otimização do 
potencial individual, conforme disposto em regulamento 
próprio de cada Agência.

§ 2o É vedada a progressão do ocupante de em-
prego público das Agências antes de completado um 
ano de efetivo exercício no emprego.

§ 3o Para as Agências já criadas, o prazo de que 
trata o caput deste artigo será contado a partir da pu-
blicação desta Lei.

Art. 22. Ficam as Agências autorizadas a custe-
ar as despesas com remoção e estada para os pro-
fissionais que, em virtude de nomeação para Cargos 
Comissionados de Direção, de Gerência Executiva e 
de Assessoria dos níveis CD I e II, CGE I e II, CA I 
e II, e para os Cargos Comissionados Técnicos, nos 
níveis CCT V e IV, vierem a ter exercício em cidade 
diferente da de seu domicílio, conforme disposto em 
regulamento de cada Agência, observados os limites 
de valores estabelecidos para a Administração Públi-
ca Federal direta.

Art. 22. Ficam as Agências autorizadas a custear 
as despesas com remoção e estada para os profissio-
nais que, em virtude de nomeação para Cargos Co-
missionados de Direção, de Gerência Executiva e de 
Assessoria dos níveis CD I e II, CGE I, II, III e IV, CA 
I e II, e para os Cargos Comissionados Técnicos, nos 
níveis CCT V e IV, vierem a ter exercício em cidade 
diferente da de seu domicílio, conforme disposto em 
regulamento de cada Agência, observados os limites 
de valores estabelecidos para a Administração Pública 
Federal direta. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.229–43, de 2001)

Art. 23. Os regulamentos próprios das Agências 
referidos nesta Lei serão aprovados por decisão da 
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instância de deliberação superior de cada Autarquia, 
com ampla divulgação interna e publicação no Diário 
Oficial da União.

Art. 24. Cabe às Agências, no âmbito de suas 
competências: (Vide Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia 
suspensa por concessão de liminar até o julgamento 
final da ADIN 2310)

I – administrar os empregos públicos e os car-
gos comissionados de que trata esta Lei; e (Eficácia 
suspensa por concessão de liminar até o julgamento 
final da ADIN 2310)

II – editar e dar publicidade aos regulamentos e 
instruções necessários à aplicação desta Lei.

Art. 25. Os Quadros de Pessoal Efetivo e os 
quantitativos de Cargos Comissionados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, da Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, da Agên-
cia Nacional do Petróleo – ANP, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVS e da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS são os constantes do 
Anexo I desta Lei.

Art. 26. As Agências Reguladoras já instaladas 
poderão, em caráter excepcional, prorrogar os contra-
tos de trabalho temporários em vigor, por prazo máxi-
mo de vinte e quatro meses além daqueles previstos 
na legislação vigente, a partir do vencimento de cada 
contrato de trabalho.

Art. 27. As Agências que vierem a absorver, no 
Quadro de Pessoal em Extinção de que trata o art. 19 
desta Lei, empregados que sejam participantes de 
entidades fechadas de previdência privada poderão 
atuar como suas patrocinadoras na condição de su-
cessoras de entidades às quais esses empregados 
estavam vinculados, observada a exigência de pari-
dade entre a contribuição da patrocinadora e a contri-
buição do participante, de acordo com os arts. 5o e 6o 
da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro 
de 1998. (Vide Lei nº 10.871, de 2004) (Eficácia sus-
pensa por concessão de liminar até o julgamento final 
da ADIN 2310)

Parágrafo único. O conjunto de empregados de 
que trata o caput constituirá massa fechada.

Art. 28. Fica criado o Quadro de Pessoal Espe-
cífico, integrado pelos servidores regidos pela Lei no 
8.112, de 1990, que tenham sido redistribuídos para 
a ANVS por força de lei.

§ 1o O ingresso no Quadro de que trata o caput 
é restrito aos servidores que, em 31 de dezembro de 
1998, estavam em exercício na extinta Secretaria de 
Vigilância Sanitária e nos postos portuários, aeropor-
tuários e de fronteira, oriundos dos quadros de pessoal 
do Ministério da Saúde ou da Fundação Nacional de 

Saúde. (Vide Medida Provisória nº 304, de 2006) (Re-
vogado pela Lei nº 11.357, de 2006).

§ 2o É vedada a redistribuição de servidores para 
a ANVS, podendo os servidores do Quadro de Pessoal 
Específico ser redistribuídos para outros órgãos e en-
tidades da Administração Pública Federal ou cedidos 
nos termos da legislação do Sistema Único de Saúde. 
(Vide Medida Provisória nº 304, de 2006) (Revogado 
pela Lei nº 11.357, de 2006).

§ 3o Excepcionalmente, para efeito da aplicação 
do disposto no § 1o do art. 19 desta Lei, no caso da 
ANVS, serão considerados apenas os cargos efetivos 
de nível superior integrantes do Quadro de Pessoal 
Específico de que trata o caput deste artigo. (Vide Me-
dida Provisória nº 304, de 2006) (Revogado pela Lei 
nº 11.357, de 2006).

Art. 29. Fica criado, dentro do limite quantitativo 
do Quadro Efetivo da ANATEL, ANEEL, ANP e ANS, 
Quadro de Pessoal Específico a que se refere o art. 19, 
composto por servidores que tenham sido redistribuídos 
para as Agências até a data da promulgação desta Lei.

Art. 30. Fica criado, no âmbito exclusivo da ANA-
TEL, dentro do limite de cargos fixados no Anexo I, o 
Quadro Especial em Extinção, no regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, com a finalidade de ab-
sorver empregados da Telecomunicações Brasileiras 
S.A. – TELEBRÁS, que se encontrarem cedidos àquela 
Agência na data da publicação desta Lei. (Vide Lei nº 
10.871, de 2004) (Eficácia suspensa por concessão 
de liminar até o julgamento final da ADIN 2310)

§ 1o Os empregados da TELEBRÁS cedidos ao 
Ministério das Comunicações, na data da publicação 
desta Lei, poderão integrar o Quadro Especial em 
Extinção. 

§ 2o As tabelas salariais a serem aplicadas aos 
empregados do Quadro Especial em Extinção de que 
trata o caput são as estabelecidas nos Anexos IV e V. 

§ 3o Os valores remuneratórios percebidos pelos 
empregados que integrarem o Quadro Especial em 
Extinção, de que trata o caput, não sofrerão alteração, 
devendo ser mantido o desenvolvimento na carreira 
conforme previsão no Plano de Cargos e Salários em 
que estiver enquadrado. 

§ 4o A diferença da remuneração a maior será con-
siderada vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 5o A absorção de empregados estabelecida no 
caput será feita mediante sucessão trabalhista, não 
caracterizando rescisão contratual.

§ 6o A absorção do pessoal no Quadro Especial 
em Extinção dar–se–á mediante manifestação formal 
de aceitação por parte do empregado, no prazo máxi-
mo de quarenta e cinco dias da publicação desta Lei.
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Art. 31. As Agências Reguladoras, no exercício 
de sua autonomia, poderão desenvolver sistemas pró-
prios de administração de recursos humanos, inclusive 
cadastro e pagamento, sendo obrigatória a alimenta-
ção dos sistemas de informações mantidos pelo órgão 
central do Sistema de Pessoal Civil – SIPEC.

Art. 32. No prazo de até noventa dias, contado 
da publicação desta Lei, ficam extintos os Cargos de 
Natureza Especial e os Cargos do Grupo–Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS ora alocados à 
ANEEL, ANATEL, ANP, ANVS e ANS, e os Cargos Co-
missionados de Telecomunicações, Petróleo, Energia 
Elétrica e Saúde Suplementar e as Funções Comis-
sionadas de Vigilância Sanitária.

Parágrafo único. Os Cargos Comissionados e os 
Cargos Comissionados Técnicos de que trata esta Lei 
só poderão ser preenchidos após a extinção de que 
trata o caput.

Art. 33. Os Procuradores Autárquicos regidos 
pela Lei no 8.112, de 1990, poderão ser redistribuídos 
para as Agências, sem integrar o Quadro de Pessoal 
Específico, desde que respeitado o número de empre-
gos públicos de Procurador correspondentes fixado 
no Anexo I. (Revogado pela Lei nº 10.871, de 2004)

Art. 34. Observado o disposto no art. 19, ficam 
as Agências referidas no art. 25 autorizadas a iniciar 
processo de concurso público para provimento de em-
pregos de seu Quadro de Pessoal Efetivo. (Revogado 
pela Lei nº 10.871, de 2004)

Art. 35. (VETADO)
Art. 36. O caput do art. 24 da Lei no 9.472, de 16 de 

julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 24. O mandato dos membros do 
Conselho Diretor será de cinco anos.”(NR)

“. ........................................................... ”

Art. 37. A aquisição de bens e a contratação de 
serviços pelas Agências Reguladoras poderá se dar 
nas modalidades de consulta e pregão, observado o 
disposto nos arts. 55 a 58 da Lei no 9.472, de 1997, e 
nos termos de regulamento próprio.

Parágrafo único. O disposto no caput não se apli-
ca às contratações referentes a obras e serviços de 
engenharia, cujos procedimentos deverão observar as 
normas gerais de licitação e contratação para a Admi-
nistração Pública.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 39. Ficam revogados o art. 8o da Lei no 9.427, 
de 26 de dezembro de 1996; os arts. 12, 13, 14, 26, 28 
e 31 e os Anexos I e II da Lei no 9.472, de 16 de julho 
de 1997; o art. 13 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 
1997; os arts. 35 e 36, o inciso II e os parágrafos do 
art. 37, e o art. 60 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 
1998; os arts. 18, 34 e 37 da Lei no 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999; e os arts. 12 e 27 e o Anexo I da Lei 
no 9.961, de 28 de janeiro de 2000.

Brasília, 18 de julho de 2000; 179o da Indepen-
dência e 112o da República. – MARCO ANTONIO DE 
OLIVEIRA MACIEL – José Gregori – Geraldo Magela 
da Cruz Quintão – Edward Joaquim Amadeo Swaelen 
– Alderico Jeferson da Silva Lima – José Serra – Rodol-
pho Tourinho Neto – Martus Tavares – Pedro Parente.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 74, DE 2012 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para incluir 
nos currículos do ensino fundamental e mé-
dio conteúdos relativos à prevenção da vio-
lência contra a mulher, a criança e o idoso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 26.  ................................................
 ..............................................................
§ 7º Os currículos a que se refere o caput 

deverão incluir conteúdos, adaptados a cada 
faixa etária, relativos à prevenção da violên-
cia contra a mulher, a criança e o idoso, bem 
como aos mecanismos de proteção estabele-
cidos pela legislação para esses segmentos 
populacionais.” (NR)

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

Justificação

O problema da violência permeia a realidade do 
País e atinge, de maneira desproporcional, os segmen-
tos mais vulneráveis, como as crianças e os idosos. 
São eles as principais vítimas da violência, especial-
mente daquela praticada no ambiente doméstico, por 
pessoas da própria família ou próximas a ela, e que, 
por isso mesmo, é muito mais difícil de ser denuncia-
da e combatida.

Além dos idosos e crianças, a violência doméstica 
afeta especialmente as mulheres. De fato, o País ainda 
é marcado por uma cultura sexista, de predomínio dos 
homens sobre as mulheres, que está na base do fenô-
meno da violência doméstica. Não é por outra razão 
que se fez tão necessária a edição da Lei nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria 
da Penha. Destinada a criar mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 
Maria da Penha vem provocando uma revolução nos 
tribunais e nas delegacias em prol da garantia dos di-
reitos e da integridade física das mulheres.

Entretanto, a verdadeira mudança cultural que 
se requer para modificar esse quadro de violência de-
pende, essencialmente, da educação. É por meio dela 
que se podem formar novos cidadãos, defensores de 
uma cultura de paz e de igualdade entre os sexos. É 
no processo de socialização e formação escolar de 
nossas crianças e jovens que podemos influenciar po-

sitivamente a realidade, contribuindo para a construção 
de um Brasil menos violento e machista, que valorize e 
proteja os segmentos populacionais mais vulneráveis.

Daí a importância do presente projeto de lei. 
Acreditamos que os conteúdos relativos à prevenção 
da violência contra as crianças, as mulheres e os ido-
sos devem ser explicitamente incluídos nos currículos 
do ensino fundamental e médio, das escolas públicas 
e particulares. Esses conteúdos, é certo, não consti-
tuirão disciplinas específicas, mas poderão ser traba-
lhados como temas transversais ou projetos especiais, 
conforme a proposta pedagógica de cada estabeleci-
mento escolar. Além disso, devem incluir o estudo da 
legislação pertinente, como a Lei Maria da Penha, o 
Estatuto do Idoso e o próprio Estatuto da Criança e do 
Adolescente, já contemplado pela Lei de Diretrizes e 
Bases da educação nacional no tocante aos currículos 
do ensino fundamental (art. 32, § 5º). 

Com a inclusão desses conteúdos no ambiente 
escolar, julgamos que será possível dar um passo sig-
nificativo em direção a uma sociedade mais plural e 
democrática, que prime pelo respeito, pela tolerância 
e pela não violência.

Por essas razões, peço o apoio dos ilustres Sena-
dores, Senadoras, Deputados e Deputadas ao presente 
projeto de lei. – Senadora Ivonete Dantas.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.

Vide Adin 3324–7, de 2005
Vide Decreto nº 3.860, de 2001
Vide Lei nº 12.061, de 2009

Estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

TÍTULO I 
Da Educação

Art. 1º A educação abrange os processos formati-
vos que se desenvolvem na vida familiar, na convivên-
cia humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que 
se desenvolve, predominantemente, por meio do en-
sino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular–se ao 
mundo do trabalho e à prática social.
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TÍTULO II 
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno de-
senvolvimento do educando, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III – pluralismo de idéias e de concepções pe-
dagógicas;

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e priva-

das de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabele-

cimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação 

escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extra–escolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o tra-

balho e as práticas sociais.

TÍTULO III 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;

II – universalização do ensino médio gratuito; 
(Redação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)

III – atendimento educacional especializado gra-
tuito aos educandos com necessidades especiais, pre-
ferencialmente na rede regular de ensino;

IV – atendimento gratuito em creches e pré–es-
colas às crianças de zero a seis anos de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do educando;

VII – oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo–se aos que forem trabalhadores as condi-
ções de acesso e permanência na escola;

VIII – atendimento ao educando, no ensino funda-
mental público, por meio de programas suplementares 
de material didático–escolar, transporte, alimentação 
e assistência à saúde;

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino–aprendizagem.

X – vaga na escola pública de educação infantil 
ou de ensino fundamental mais próxima de sua resi-
dência a toda criança a partir do dia em que completar 
4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, 
de 2008).

Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização sin-
dical, entidade de classe ou outra legalmente consti-
tuída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder 
Público para exigi–lo.

§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em 
regime de colaboração, e com a assistência da União:

I – recensear a população em idade escolar para 
o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele 
não tiveram acesso;

II – fazer–lhes a chamada pública;
III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

freqüência à escola.
§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder 

Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao en-
sino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando 
em seguida os demais níveis e modalidades de ensi-
no, conforme as prioridades constitucionais e legais.

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput 
deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder 
Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constitui-
ção Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação 
judicial correspondente. 

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade 
competente para garantir o oferecimento do ensino 
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de res-
ponsabilidade.

§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigato-
riedade de ensino, o Poder Público criará formas al-
ternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 
independentemente da escolarização anterior.

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar 
a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de 
idade, no ensino fundamental.

Art. 6o É dever dos pais ou responsáveis efetu-
ar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de 
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idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei 
nº 11.114, de 2005)

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, aten-
didas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação 
nacional e do respectivo sistema de ensino;

II – autorização de funcionamento e avaliação de 
qualidade pelo Poder Público;

III – capacidade de autofinanciamento, ressalvado 
o previsto no art. 213 da Constituição Federal.

TÍTULO IV 
Da Organização da Educação Nacional

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão, em regime de colaboração, 
os respectivos sistemas de ensino.

§ 1º Caberá à União a coordenação da política 
nacional de educação, articulando os diferentes ní-
veis e sistemas e exercendo função normativa, redis-
tributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais.

§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de 
organização nos termos desta Lei.

Art. 9º A União incumbir–se–á de: (Regulamento)
I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios;

II – organizar, manter e desenvolver os órgãos 
e instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
o dos Territórios;

III – prestar assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o aten-
dimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercen-
do sua função redistributiva e supletiva;

IV – estabelecer, em colaboração com os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, competências 
e diretrizes para a educação infantil, o ensino funda-
mental e o ensino médio, que nortearão os currículos 
e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar for-
mação básica comum;

V – coletar, analisar e disseminar informações 
sobre a educação;

VI – assegurar processo nacional de avaliação 
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino;

VII – baixar normas gerais sobre cursos de gra-
duação e pós–graduação;

VIII – assegurar processo nacional de avaliação 
das instituições de educação superior, com a coopera-

ção dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 
este nível de ensino;

IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das insti-
tuições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu sistema de ensino.

§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conse-
lho Nacional de Educação, com funções normativas e 
de supervisão e atividade permanente, criado por lei.

§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos 
V a IX, a União terá acesso a todos os dados e infor-
mações necessários de todos os estabelecimentos e 
órgãos educacionais.

§ 3º As atribuições constantes do inciso IX po-
derão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Fede-
ral, desde que mantenham instituições de educação 
superior.

Art. 10. Os Estados incumbir–se–ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino;
II – definir, com os Municípios, formas de colabo-

ração na oferta do ensino fundamental, as quais devem 
assegurar a distribuição proporcional das responsabili-
dades, de acordo com a população a ser atendida e os 
recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas 
esferas do Poder Público;

III – elaborar e executar políticas e planos edu-
cacionais, em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando as 
suas ações e as dos seus Municípios;

IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervi-
sionar e avaliar, respectivamente, os cursos das insti-
tuições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu sistema de ensino;

V – baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino;

VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, 
com prioridade, o ensino médio.

VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, 
com prioridade, o ensino médio a todos que o deman-
darem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.061, de 2009)

VII – assumir o transporte escolar dos alunos 
da rede estadual. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003)

Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar–se–
ão as competências referentes aos Estados e aos 
Municípios.

Art. 11. Os Municípios incumbir–se–ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos 

e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando–os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados;
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II – exercer ação redistributiva em relação às 
suas escolas;

III – baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino;

IV – autorizar, credenciar e supervisionar os es-
tabelecimentos do seu sistema de ensino;

V – oferecer a educação infantil em creches e 
pré–escolas, e, com prioridade, o ensino fundamen-
tal, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente 
as necessidades de sua área de competência e com 
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e desenvol-
vimento do ensino.

VI – assumir o transporte escolar dos alunos 
da rede municipal. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003)

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, 
ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou 
compor com ele um sistema único de educação básica.

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeita-
das as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de:

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos ma-

teriais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e 

horas–aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos 

de menor rendimento;
VI – articular–se com as famílias e a comuni-

dade, criando processos de integração da sociedade 
com a escola;

VII – informar os pais e responsáveis sobre a fre-
qüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução de sua proposta pedagógica.

VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com 
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, 
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
(Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009)

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, 
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo repre-
sentante do Ministério Público a relação dos alunos que 
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta 
por cento do percentual permitido em lei.(Incluído pela 
Lei nº 10.287, de 2001)

Art. 13. Os docentes incumbir–se–ão de:

I – participar da elaboração da proposta pedagó-
gica do estabelecimento de ensino;

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 
a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação para 

os alunos de menor rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horas–aula estabe-

lecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desen-
volvimento profissional;

VI – colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as nor-
mas da gestão democrática do ensino público na edu-
cação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto pedagógico da escola;

II – participação das comunidades escolar e local 
em conselhos escolares ou equivalentes.

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às 
unidades escolares públicas de educação básica que 
os integram progressivos graus de autonomia peda-
gógica e administrativa e de gestão financeira, obser-
vadas as normas gerais de direito financeiro público.

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: 
I – as instituições de ensino mantidas pela União;
II – as instituições de educação superior criadas 

e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos federais de educação.
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do 

Distrito Federal compreendem:
I – as instituições de ensino mantidas, respecti-

vamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito 
Federal;

II – as instituições de educação superior manti-
das pelo Poder Público municipal;

III – as instituições de ensino fundamental e mé-
dio criadas e mantidas pela iniciativa privada;

IV – os órgãos de educação estaduais e do Dis-
trito Federal, respectivamente.

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições 
de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa 
privada, integram seu sistema de ensino.

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino com-
preendem:

I – as instituições do ensino fundamental, médio 
e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 
municipal;
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II – as instituições de educação infantil criadas e 
mantidas pela iniciativa privada;

III – os órgãos municipais de educação.
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes 

níveis classificam–se nas seguintes categorias admi-
nistrativas: (Regulamento)

I – públicas, assim entendidas as criadas ou incor-
poradas, mantidas e administradas pelo Poder Público;

II – privadas, assim entendidas as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de di-
reito privado.

Art. 20. As instituições privadas de ensino se en-
quadrarão nas seguintes categorias: (Regulamento)

I – particulares em sentido estrito, assim enten-
didas as que são instituídas e mantidas por uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que 
não apresentem as características dos incisos abaixo;

II – comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de 
professores e alunos que incluam na sua entidade 
mantenedora representantes da comunidade;

 II – comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de 
pais, professores e alunos, que incluam em sua en-
tidade mantenedora representantes da comunidade; 
(Redação dada pela Lei nº 11.183, de 2005)

II – comunitárias, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas edu-
cacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua en-
tidade mantenedora representantes da comunidade; 
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)

III – confessionais, assim entendidas as que são 
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma 
ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação 
confessional e ideologia específicas e ao disposto no 
inciso anterior;

IV – filantrópicas, na forma da lei.

TÍTULO V 
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e  

Ensino

CAPÍTULO I 
Da Composição dos Níveis Escolares

Art. 21. A educação escolar compõe–se de:
I – educação básica, formada pela educação in-

fantil, ensino fundamental e ensino médio;
II – educação superior.

CAPÍTULO II 
Da Educação Básica

Seção I 
Das Disposições Gerais

Art. 22. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar–lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer–lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores.

Art. 23. A educação básica poderá organizar–se 
em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alter-
nância regular de períodos de estudos, grupos não–
seriados, com base na idade, na competência e em 
outros critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de aprendizagem 
assim o recomendar.

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, in-
clusive quando se tratar de transferências entre es-
tabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 
como base as normas curriculares gerais.

§ 2º O calendário escolar deverá adequar–se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômi-
cas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem 
com isso reduzir o número de horas letivas previsto 
nesta Lei.

Art. 24. A educação básica, nos níveis funda-
mental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns:

I – a carga horária mínima anual será de oitocen-
tas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver;

II – a classificação em qualquer série ou etapa, 
exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram, 
com aproveitamento, a série ou fase anterior, na pró-
pria escola;

b) por transferência, para candidatos proceden-
tes de outras escolas;

c) independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau 
de desenvolvimento e experiência do candidato e per-
mita sua inscrição na série ou etapa adequada, confor-
me regulamentação do respectivo sistema de ensino;

III – nos estabelecimentos que adotam a progres-
são regular por série, o regimento escolar pode admitir 
formas de progressão parcial, desde que preservada 
a seqüência do currículo, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino;

IV – poderão organizar–se classes, ou turmas, 
com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes 
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de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 
estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;

V – a verificação do rendimento escolar obser-
vará os seguintes critérios:

a) avaliação contínua e cumulativa do desempe-
nho do aluno, com prevalência dos aspectos qualita-
tivos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 
do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas sé-
ries mediante verificação do aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
de preferência paralelos ao período letivo, para os ca-
sos de baixo rendimento escolar, a serem disciplina-
dos pelas instituições de ensino em seus regimentos;

VI – o controle de freqüência fica a cargo da esco-
la, conforme o disposto no seu regimento e nas normas 
do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência 
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas 
letivas para aprovação;

VII – cabe a cada instituição de ensino expedir 
históricos escolares, declarações de conclusão de sé-
rie e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, 
com as especificações cabíveis.

Art. 25. Será objetivo permanente das autorida-
des responsáveis alcançar relação adequada entre o 
número de alunos e o professor, a carga horária e as 
condições materiais do estabelecimento.

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de 
ensino, à vista das condições disponíveis e das ca-
racterísticas regionais e locais, estabelecer parâmetro 
para atendimento do disposto neste artigo. 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e 
médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabe-
lecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela.

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portu-
guesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, espe-
cialmente do Brasil.

§ 2º O ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educa-
ção básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos.

§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente curricu-
lar obrigatório nos diversos níveis da educação básica, 

de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010)

§ 3º A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular da 
Educação Básica, ajustando–se às faixas etárias e 
às condições da população escolar, sendo facultativa 
nos cursos noturnos.

§ 3o A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular obri-
gatório da Educação Básica, ajustando–se às faixas 
etárias e às condições da população escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos. (Redação dada pela 
Lei nº 10.328, de 12.12.2001)

§ 3o A educação física, integrada à proposta peda-
gógica da escola, é componente curricular obrigatório 
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao 
aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou su-
perior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003)

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela 
Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

III – que estiver prestando serviço militar inicial 
ou que, em situação similar, estiver obrigado à práti-
ca da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, 
de 1º.12.2003)

IV – amparado pelo Decreto–Lei no 1.044, de 21 
de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003)

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 
1º.12.2003)

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, 
de 1º.12.2003)

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em 
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e européia.

§ 5º Na parte diversificada do currículo será inclu-
ído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino 
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 
das possibilidades da instituição.

§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, 
mas não exclusivo, do componente curricular de que 
trata o § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, 
de 2008)

Art. 26–A. Nos estabelecimentos de ensino funda-
mental e médio, oficiais e particulares, torna–se obriga-
tório o ensino sobre História e Cultura Afro–Brasileira.
(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o 
caput deste artigo incluirá o estudo da História da África 
e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
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negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à Histó-
ria do Brasil.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro–Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras.(Incluído 
pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, de 
9.1.2003)

Art. 26–A. Nos estabelecimentos de ensino fun-
damental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna–se obrigatório o estudo da história e cultura 
afro–brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei 
nº 11.645, de 2008).

§ 1o O conteúdo programático a que se refere 
este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 
cultura que caracterizam a formação da população bra-
sileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como 
o estudo da história da África e dos africanos, a luta 
dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultu-
ra negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela 
Lei nº 11.645, de 2008).

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura 
afro–brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de litera-
tura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 
11.645, de 2008).

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação 
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 
ao bem comum e à ordem democrática;

II – consideração das condições de escolaridade 
dos alunos em cada estabelecimento;

III – orientação para o trabalho;
IV – promoção do desporto educacional e apoio 

às práticas desportivas não–formais.
Art. 28. Na oferta de educação básica para a 

população rural, os sistemas de ensino promove-
rão as adaptações necessárias à sua adequação 
às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente:

I – conteúdos curriculares e metodologias apro-
priadas às reais necessidades e interesses dos alunos 
da zona rural;

II – organização escolar própria, incluindo ade-
quação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 
e às condições climáticas;

III – adequação à natureza do trabalho na zona 
rural.

Seção II  
Da Educação Infantil

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o desenvolvi-
mento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crian-

ças de até três anos de idade;
II – pré–escolas, para as crianças de quatro a 

seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far–se–á 

mediante acompanhamento e registro do seu desen-
volvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para 
o acesso ao ensino fundamental.

Seção III 
Do Ensino Fundamental

Art. 32. O ensino fundamental, com duração mí-
nima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pú-
blica, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante:

Art. 32. O ensino fundamental, com duração míni-
ma de oito anos, obrigatório e gratuito na escola públi-
ca a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão mediante: (Redação dada pela Lei 
nº 11.114, de 2005)

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando–se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objeti-
vo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, 
da escrita e do cálculo;

II – a compreensão do ambiente natural e social, 
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos va-
lores em que se fundamenta a sociedade;

III – o desenvolvimento da capacidade de apren-
dizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimen-
tos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos 
laços de solidariedade humana e de tolerância recí-
proca em que se assenta a vida social.

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdo-
brar o ensino fundamental em ciclos.
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§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão 
regular por série podem adotar no ensino fundamental 
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da 
avaliação do processo de ensino–aprendizagem, ob-
servadas as normas do respectivo sistema de ensino.

§ 3º O ensino fundamental regular será ministra-
do em língua portuguesa, assegurada às comunida-
des indígenas a utilização de suas línguas maternas 
e processos próprios de aprendizagem.

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sen-
do o ensino a distância utilizado como complementa-
ção da aprendizagem ou em situações emergenciais.

§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, 
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, observada a produção 
e distribuição de material didático adequado. (Incluído 
pela Lei nº 11.525, de 2007).

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será 
incluído como tema transversal nos currículos do ensi-
no fundamental. (Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011).

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultati-
va, constitui disciplina dos horários normais das esco-
las públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, 
sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as 
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 
responsáveis, em caráter:

I – confessional, de acordo com a opção religio-
sa do aluno ou do seu responsável, ministrado por 
professores ou orientadores religiosos preparados e 
credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades 
religiosas; ou

II – interconfessional, resultante de acordo entre 
as diversas entidades religiosas, que se responsabili-
zarão pela elaboração do respectivo programa.

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultati-
va, é parte integrante da formação básica do cidadão 
e constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respei-
to à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela 
Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os 
procedimentos para a definição dos conteúdos do en-
sino religioso e estabelecerão as normas para a habi-
litação e admissão dos professores.

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, 
constituída pelas diferentes denominações religiosas, 
para a definição dos conteúdos do ensino religioso.”

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental 
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 

em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola.

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno 
e das formas alternativas de organização autorizadas 
nesta Lei.

§ 2º O ensino fundamental será ministrado pro-
gressivamente em tempo integral, a critério dos siste-
mas de ensino.

Seção IV 
Do Ensino Médio

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação 
básica, com duração mínima de três anos, terá como 
finalidades:

I – a consolidação e o aprofundamento dos co-
nhecimentos adquiridos no ensino fundamental, pos-
sibilitando o prosseguimento de estudos;

II – a preparação básica para o trabalho e a ci-
dadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;

III – o aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimen-
to da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV – a compreensão dos fundamentos científico–
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art. 36. O currículo do ensino médio observará 
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes 
diretrizes:

I – destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como ins-
trumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania;

II – adotará metodologias de ensino e de avalia-
ção que estimulem a iniciativa dos estudantes;

III – será incluída uma língua estrangeira moder-
na, como disciplina obrigatória, escolhida pela comu-
nidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 
dentro das disponibilidades da instituição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia 
como disciplinas obrigatórias em todas as séries do 
ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008)

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas 
de avaliação serão organizados de tal forma que ao 
final do ensino médio o educando demonstre:

I – domínio dos princípios científicos e tecnoló-
gicos que presidem a produção moderna;

II – conhecimento das formas contemporâneas 
de linguagem;
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III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e 
de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 
(Revogado pela Lei nº 11.684, de 2008)

§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral 
do educando, poderá prepará–lo para o exercício de 
profissões técnicas. (Regulamento) (Revogado pela 
Lei nº 11.741, de 2008)

§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalên-
cia legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.

§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facul-
tativamente, a habilitação profissional, poderão ser de-
senvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino 
médio ou em cooperação com instituições especiali-
zadas em educação profissional. (Revogado pela Lei 
nº 11.741, de 2008)

Seção IV–A 
Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36–A. Sem prejuízo do disposto na Seção 
IV deste Capítulo, o ensino médio, atendida a for-
mação geral do educando, poderá prepará–lo para o 
exercício de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)

Parágrafo único. A preparação geral para o traba-
lho e, facultativamente, a habilitação profissional pode-
rão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos 
de ensino médio ou em cooperação com instituições 
especializadas em educação profissional. (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36–B. A educação profissional técnica de 
nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

I – articulada com o ensino médio; (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008)

II – subseqüente, em cursos destinados a quem 
já tenha concluído o ensino médio.(Incluído pela Lei 
nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. A educação profissional técnica 
de nível médio deverá observar: (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)

I – os objetivos e definições contidos nas diretri-
zes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação; (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

II – as normas complementares dos respectivos 
sistemas de ensino; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008)

III – as exigências de cada instituição de ensino, 
nos termos de seu projeto pedagógico. (Incluído pela 
Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36–C. A educação profissional técnica de nível 
médio articulada, prevista no inciso I do caput do art. 

36–B desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008)

I – integrada, oferecida somente a quem já tenha 
concluído o ensino fundamental, sendo o curso plane-
jado de modo a conduzir o aluno à habilitação profis-
sional técnica de nível médio, na mesma instituição de 
ensino, efetuando–se matrícula única para cada aluno; 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II – concomitante, oferecida a quem ingresse no 
ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando–se 
matrículas distintas para cada curso, e podendo ocor-
rer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

a) na mesma instituição de ensino, aproveitan-
do–se as oportunidades educacionais disponíveis; 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

b) em instituições de ensino distintas, aprovei-
tando–se as oportunidades educacionais disponíveis; 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

c) em instituições de ensino distintas, mediante 
convênios de intercomplementaridade, visando ao pla-
nejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagó-
gico unificado. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 36–D. Os diplomas de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio, quando registra-
dos, terão validade nacional e habilitarão ao prosse-
guimento de estudos na educação superior. (Incluído 
pela Lei nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. Os cursos de educação profis-
sional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subseqüente, quando estruturados e 
organizados em etapas com terminalidade, possibili-
tarão a obtenção de certificados de qualificação para 
o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de 
cada etapa que caracterize uma qualificação para o 
trabalho. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Seção V 
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 37. A educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou conti-
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratui-
tamente aos jovens e aos adultos, que não puderam 
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as caracterís-
ticas do alunado, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o 
acesso e a permanência do trabalhador na escola, 
mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá ar-
ticular–se, preferencialmente, com a educação profis-
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sional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008)

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos 
e exames supletivos, que compreenderão a base na-
cional comum do currículo, habilitando ao prossegui-
mento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo re-
alizar–se–ão:

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, 
para os maiores de quinze anos;

II – no nível de conclusão do ensino médio, para 
os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos 
pelos educandos por meios informais serão aferidos e 
reconhecidos mediante exames.

CAPÍTULO III 
Da Educação Profissional 

Da Educação Profissional e Tecnológica 
(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 39. A educação profissional, integrada às di-
ferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 
à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva.(Regulamento)

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso 
do ensino fundamental, médio e superior, bem como 
o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com 
a possibilidade de acesso à educação profissional.

Art. 39. A educação profissional e tecnológica, 
no cumprimento dos objetivos da educação nacional, 
integra–se aos diferentes níveis e modalidades de 
educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 
tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 1o Os cursos de educação profissional e tecno-
lógica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, 
possibilitando a construção de diferentes itinerários for-
mativos, observadas as normas do respectivo sistema 
e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

§ 2o A educação profissional e tecnológica abran-
gerá os seguintes cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

I – de formação inicial e continuada ou qualifica-
ção profissional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

II – de educação profissional técnica de nível mé-
dio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

III – de educação profissional tecnológica de gra-
duação e pós–graduação. (Incluído pela Lei nº 11.741, 
de 2008)

§ 3o Os cursos de educação profissional tecnoló-
gica de graduação e pós–graduação organizar–se–ão, 
no que concerne a objetivos, características e dura-
ção, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)

Art. 40. A educação profissional será desenvol-
vida em articulação com o ensino regular ou por dife-
rentes estratégias de educação continuada, em ins-
tituições especializadas ou no ambiente de trabalho. 
(Regulamento)

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação 
profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto 
de avaliação, reconhecimento e certificação para pros-
seguimento ou conclusão de estudos. (Regulamento)

Art. 41. O conhecimento adquirido na educação 
profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá 
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 
para prosseguimento ou conclusão de estudos.(Reda-
ção dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

Parágrafo único. Os diplomas de cursos de edu-
cação profissional de nível médio, quando registra-
dos, terão validade nacional. (Revogado pela Lei nº 
11.741, de 2008)

Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além 
dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, 
abertos à comunidade, condicionada a matrícula à ca-
pacidade de aproveitamento e não necessariamente 
ao nível de escolaridade. (Regulamento)

Art. 42. As instituições de educação profissional e 
tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão 
cursos especiais, abertos à comunidade, condiciona-
da a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade. (Redação 
dada pela Lei nº 11.741, de 2008)

CAPÍTULO IV 
Da Educação Superior

Art. 43. A educação superior tem por finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvi-

mento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores pro-
fissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua;

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investi-
gação científica, visando o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem 
e do meio em que vive;

IV – promover a divulgação de conhecimentos cul-
turais, científicos e técnicos que constituem patrimônio 
da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunicação;

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiço-
amento cultural e profissional e possibilitar a corres-
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pondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração;

VI – estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular os nacionais e regio-
nais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

VII – promover a extensão, aberta à participação 
da população, visando à difusão das conquistas e be-
nefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na instituição.

Art. 44. A educação superior abrangerá os se-
guintes cursos e programas: (Regulamento)

I – cursos seqüenciais por campo de saber, de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino;

I – cursos seqüenciais por campo de saber, de 
diferentes níveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino, desde que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei 
nº 11.632, de 2007).

II – de graduação, abertos a candidatos que te-
nham concluído o ensino médio ou equivalente e te-
nham sido classificados em processo seletivo;

III – de pós–graduação, compreendendo progra-
mas de mestrado e doutorado, cursos de especializa-
ção, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
diplomados em cursos de graduação e que atendam 
às exigências das instituições de ensino;

IV – de extensão, abertos a candidatos que aten-
dam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas 
instituições de ensino.

Parágrafo único. Os resultados do processo se-
letivo referido no inciso II do caput deste artigo serão 
tornados públicos pelas instituições de ensino superior, 
sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos 
classificados, a respectiva ordem de classificação, bem 
como do cronograma das chamadas para matrícula, 
de acordo com os critérios para preenchimento das 
vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela 
Lei nº 11.331, de 2006)

Art. 45. A educação superior será ministrada em 
instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 
com variados graus de abrangência ou especialização. 
(Regulamento)

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de 
cursos, bem como o credenciamento de instituições 
de educação superior, terão prazos limitados, sendo 
renovados, periodicamente, após processo regular de 
avaliação. (Regulamento)

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiên-
cias eventualmente identificadas pela avaliação a que 
se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá 
resultar, conforme o caso, em desativação de cursos 
e habilitações, em intervenção na instituição, em sus-
pensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou 
em descredenciamento. (Regulamento)

§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Exe-
cutivo responsável por sua manutenção acompanhará 
o processo de saneamento e fornecerá recursos adicio-
nais, se necessários, para a superação das deficiências.

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, 
independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos 
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver.

§ 1º As instituições informarão aos interessados, 
antes de cada período letivo, os programas dos cursos 
e demais componentes curriculares, sua duração, re-
quisitos, qualificação dos professores, recursos dispo-
níveis e critérios de avaliação, obrigando–se a cumprir 
as respectivas condições.

§ 2º Os alunos que tenham extraordinário apro-
veitamento nos estudos, demonstrado por meio de 
provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 
aplicados por banca examinadora especial, poderão 
ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo 
com as normas dos sistemas de ensino.

§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e profes-
sores, salvo nos programas de educação a distância.

§ 4º As instituições de educação superior ofere-
cerão, no período noturno, cursos de graduação nos 
mesmos padrões de qualidade mantidos no período 
diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas institui-
ções públicas, garantida a necessária previsão orça-
mentária.

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reco-
nhecidos, quando registrados, terão validade nacional 
como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades 
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferi-
dos por instituições não–universitárias serão registrados 
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional 
de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por 
universidades estrangeiras serão revalidados por uni-
versidades públicas que tenham curso do mesmo ní-
vel e área ou equivalente, respeitando–se os acordos 
internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado 
expedidos por universidades estrangeiras só poderão 
ser reconhecidos por universidades que possuam cur-
sos de pós–graduação reconhecidos e avaliados, na 
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mesma área de conhecimento e em nível equivalente 
ou superior.

Art. 49. As instituições de educação superior acei-
tarão a transferência de alunos regulares, para cursos 
afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante 
processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar–
se–ão na forma da lei. (Regulamento)

Art. 50. As instituições de educação superior, 
quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas 
disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que 
demonstrarem capacidade de cursá–las com proveito, 
mediante processo seletivo prévio.

Art. 51. As instituições de educação superior 
credenciadas como universidades, ao deliberar sobre 
critérios e normas de seleção e admissão de estudan-
tes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre 
a orientação do ensino médio, articulando–se com os 
órgãos normativos dos sistemas de ensino.

Art. 52. As universidades são instituições pluridis-
ciplinares de formação dos quadros profissionais de 
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio 
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 
(Regulamento)

I – produção intelectual institucionalizada median-
te o estudo sistemático dos temas e problemas mais 
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 
quanto regional e nacional;

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com 
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

III – um terço do corpo docente em regime de 
tempo integral.

Parágrafo único. É facultada a criação de uni-
versidades especializadas por campo do saber. (Re-
gulamento)

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são as-
seguradas às universidades, sem prejuízo de outras, 
as seguintes atribuições:

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos 
e programas de educação superior previstos nesta Lei, 
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o 
caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II – fixar os currículos dos seus cursos e progra-
mas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III – estabelecer planos, programas e projetos 
de pesquisa científica, produção artística e atividades 
de extensão;

IV – fixar o número de vagas de acordo com a 
capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V – elaborar e reformar os seus estatutos e re-
gimentos em consonância com as normas gerais ati-
nentes;

VI – conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII – firmar contratos, acordos e convênios;
VIII – aprovar e executar planos, programas e 

projetos de investimentos referentes a obras, serviços 
e aquisições em geral, bem como administrar rendi-
mentos conforme dispositivos institucionais;

IX – administrar os rendimentos e deles dispor 
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos 
respectivos estatutos;

X – receber subvenções, doações, heranças, le-
gados e cooperação financeira resultante de convênios 
com entidades públicas e privadas.

Parágrafo único. Para garantir a autonomia di-
dático–científica das universidades, caberá aos seus 
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 
recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I – criação, expansão, modificação e extinção 
de cursos;

II – ampliação e diminuição de vagas;
III – elaboração da programação dos cursos;
IV – programação das pesquisas e das ativida-

des de extensão;
V – contratação e dispensa de professores;
VI – planos de carreira docente.
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder 

Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico 
especial para atender às peculiaridades de sua estru-
tura, organização e financiamento pelo Poder Público, 
assim como dos seus planos de carreira e do regime 
jurídico do seu pessoal. (Regulamento)

§ 1º No exercício da sua autonomia, além das 
atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as uni-
versidades públicas poderão:

I – propor o seu quadro de pessoal docente, téc-
nico e administrativo, assim como um plano de cargos 
e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e 
os recursos disponíveis;

II – elaborar o regulamento de seu pessoal em 
conformidade com as normas gerais concernentes;

III – aprovar e executar planos, programas e pro-
jetos de investimentos referentes a obras, serviços e 
aquisições em geral, de acordo com os recursos alo-
cados pelo respectivo Poder mantenedor;

IV – elaborar seus orçamentos anuais e pluria-
nuais;

V – adotar regime financeiro e contábil que aten-
da às suas peculiaridades de organização e funcio-
namento;

VI – realizar operações de crédito ou de finan-
ciamento, com aprovação do Poder competente, para 
aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;

VII – efetuar transferências, quitações e tomar 
outras providências de ordem orçamentária, financeira 
e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.
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§ 2º Atribuições de autonomia universitária po-
derão ser estendidas a instituições que comprovem 
alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, 
com base em avaliação realizada pelo Poder Público.

Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, 
em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para 
manutenção e desenvolvimento das instituições de 
educação superior por ela mantidas.

Art. 56. As instituições públicas de educação su-
perior obedecerão ao princípio da gestão democrática, 
assegurada a existência de órgãos colegiados delibe-
rativos, de que participarão os segmentos da comuni-
dade institucional, local e regional.

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes 
ocuparão setenta por cento dos assentos em cada ór-
gão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem 
da elaboração e modificações estatutárias e regimen-
tais, bem como da escolha de dirigentes.

Art. 57. Nas instituições públicas de educação 
superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito 
horas semanais de aulas.(Regulamento)

CAPÍTULO V 
Da Educação Especial

Art. 58. Entende–se por educação especial, para 
os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos portadores de necessidades especiais.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para atender 
às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, sempre 
que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns 
de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever cons-
titucional do Estado, tem início na faixa etária de zero 
a seis anos, durante a educação infantil.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais:

I – currículos, métodos, técnicas, recursos edu-
cativos e organização específicos, para atender às 
suas necessidades;

II – terminalidade específica para aqueles que 
não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiên-
cias, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados;

III – professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento espe-
cializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns;

IV – educação especial para o trabalho, visando 
a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclu-
sive condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, me-
diante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade 
superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V – acesso igualitário aos benefícios dos progra-
mas sociais suplementares disponíveis para o respec-
tivo nível do ensino regular.

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de 
ensino estabelecerão critérios de caracterização das 
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas 
e com atuação exclusiva em educação especial, para 
fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.

Parágrafo único. O Poder Público adotará, como 
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 
aos educandos com necessidades especiais na própria 
rede pública regular de ensino, independentemente do 
apoio às instituições previstas neste artigo.

TÍTULO VI 
Dos Profissionais da Educação

Art. 61. A formação de profissionais da educação, 
de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis 
e modalidades de ensino e às características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fun-
damentos: (Regulamento)

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante a capacitação em serviço;

II – aproveitamento da formação e experiências 
anteriores em instituições de ensino e outras atividades.

Art. 61. Consideram–se profissionais da educação 
escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício 
e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)

I – professores habilitados em nível médio ou 
superior para a docência na educação infantil e nos 
ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei 
nº 12.014, de 2009)

II – trabalhadores em educação portadores de 
diploma de pedagogia, com habilitação em adminis-
tração, planejamento, supervisão, inspeção e orienta-
ção educacional, bem como com títulos de mestrado 
ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela 
Lei nº 12.014, de 2009)

III – trabalhadores em educação, portadores de 
diploma de curso técnico ou superior em área peda-
gógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

Parágrafo único. A formação dos profissionais da 
educação, de modo a atender às especificidades do 
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exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 
das diferentes etapas e modalidades da educação 
básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 
12.014, de 2009)

I – a presença de sólida formação básica, que 
propicie o conhecimento dos fundamentos científicos 
e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído 
pela Lei nº 12.014, de 2009)

II – a associação entre teorias e práticas, median-
te estágios supervisionados e capacitação em serviço; 
(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

III – o aproveitamento da formação e experiên-
cias anteriores, em instituições de ensino e em outras 
atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)

Art. 62. A formação de docentes para atuar na 
educação básica far–se–á em nível superior, em cur-
so de licenciatura, de graduação plena, em universi-
dades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal. (Regulamento)

§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os 
Municípios, em regime de colaboração, deverão pro-
mover a formação inicial, a continuada e a capacitação 
dos profissionais de magistério. (Incluído pela Lei nº 
12.056, de 2009).

§ 2º A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério poderão utilizar recursos e 
tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei 
nº 12.056, de 2009).

§ 3º A formação inicial de profissionais de ma-
gistério dará preferência ao ensino presencial, subsi-
diariamente fazendo uso de recursos e tecnologias 
de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056, 
de 2009).

Art. 63. Os institutos superiores de educação 
manterão: (Regulamento)

I – cursos formadores de profissionais para a 
educação básica, inclusive o curso normal superior, 
destinado à formação de docentes para a educação in-
fantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;

II – programas de formação pedagógica para 
portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica;

III – programas de educação continuada para os 
profissionais de educação dos diversos níveis.

Art. 64. A formação de profissionais de educação 
para administração, planejamento, inspeção, supervi-
são e orientação educacional para a educação básica, 
será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 
em nível de pós–graduação, a critério da instituição 

de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 
nacional.

Art. 65. A formação docente, exceto para a edu-
cação superior, incluirá prática de ensino de, no míni-
mo, trezentas horas.

Art. 66. A preparação para o exercício do magisté-
rio superior far–se–á em nível de pós–graduação, prio-
ritariamente em programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por 
universidade com curso de doutorado em área afim, 
poderá suprir a exigência de título acadêmico.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a 
valorização dos profissionais da educação, assegu-
rando–lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público:

I – ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos; 

II – aperfeiçoamento profissional continuado, 
inclusive com licenciamento periódico remunerado 
para esse fim;

III – piso salarial profissional;
IV – progressão funcional baseada na titulação 

ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V – período reservado a estudos, planejamento 

e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalho.
§ 1o A experiência docente é pré–requisito para o 

exercício profissional de quaisquer outras funções de 
magistério, nos termos das normas de cada sistema 
de ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 
40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são 
consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desem-
penho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos 
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da 
docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído 
pela Lei nº 11.301, de 2006)

TÍTULO VII 
Dos Recursos financeiros

Art. 68. Serão recursos públicos destinados à 
educação os originários de:

I – receita de impostos próprios da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II – receita de transferências constitucionais e 
outras transferências;

III – receita do salário–educação e de outras 
contribuições sociais;

IV – receita de incentivos fiscais;
V – outros recursos previstos em lei.
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Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que cons-
ta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, 
da receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e de-
senvolvimento do ensino público.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos trans-
ferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Mu-
nicípios, não será considerada, para efeito do cálculo 
previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas 
de impostos mencionadas neste artigo as operações 
de crédito por antecipação de receita orçamentária 
de impostos.

§ 3º Para fixação inicial dos valores correspon-
dentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será con-
siderada a receita estimada na lei do orçamento anual, 
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a 
abertura de créditos adicionais, com base no eventual 
excesso de arrecadação.

§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa 
previstas e as efetivamente realizadas, que resultem 
no não atendimento dos percentuais mínimos obriga-
tórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre 
do exercício financeiro.

§ 5º O repasse dos valores referidos neste arti-
go do caixa da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão 
responsável pela educação, observados os seguintes 
prazos:

I – recursos arrecadados do primeiro ao décimo 
dia de cada mês, até o vigésimo dia;

II – recursos arrecadados do décimo primeiro ao 
vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;

III – recursos arrecadados do vigésimo primei-
ro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês 
subseqüente.

§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos 
a correção monetária e à responsabilização civil e cri-
minal das autoridades competentes.

Art. 70. Considerar–se–ão como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas 
com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compre-
endendo as que se destinam a:

I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente e demais profissionais da educação;

II – aquisição, manutenção, construção e con-
servação de instalações e equipamentos necessários 
ao ensino;

III – uso e manutenção de bens e serviços vin-
culados ao ensino;

IV – levantamentos estatísticos, estudos e pes-
quisas visando precipuamente ao aprimoramento da 
qualidade e à expansão do ensino;

V – realização de atividades–meio necessárias 
ao funcionamento dos sistemas de ensino;

VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de 
escolas públicas e privadas;

VII – amortização e custeio de operações de 
crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo;

VIII – aquisição de material didático–escolar e 
manutenção de programas de transporte escolar.

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção 
e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I – pesquisa, quando não vinculada às instituições 
de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de 
ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramen-
to de sua qualidade ou à sua expansão;

II – subvenção a instituições públicas ou privadas 
de caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III – formação de quadros especiais para a ad-
ministração pública, sejam militares ou civis, inclusive 
diplomáticos;

IV – programas suplementares de alimentação, 
assistência médico–odontológica, farmacêutica e psi-
cológica, e outras formas de assistência social;

V – obras de infra–estrutura, ainda que rea-
lizadas para beneficiar direta ou indiretamente a 
rede escolar;

VI – pessoal docente e demais trabalhadores 
da educação, quando em desvio de função ou em 
atividade alheia à manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

Art. 72. As receitas e despesas com manutenção 
e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publi-
cadas nos balanços do Poder Público, assim como 
nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 da 
Constituição Federal.

Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, 
prioritariamente, na prestação de contas de recursos 
públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias e na legislação con-
cernente.

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão 
mínimo de oportunidades educacionais para o ensino 
fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por 
aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este 
artigo será calculado pela União ao final de cada ano, 
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com validade para o ano subseqüente, considerando 
variações regionais no custo dos insumos e as diver-
sas modalidades de ensino.

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União 
e dos Estados será exercida de modo a corrigir, pro-
gressivamente, as disparidades de acesso e garantir 
o padrão mínimo de qualidade de ensino.

§ 1º A ação a que se refere este artigo obe-
decerá a fórmula de domínio público que inclua a 
capacidade de atendimento e a medida do esforço 
fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do 
Município em favor da manutenção e do desenvolvi-
mento do ensino.

§ 2º A capacidade de atendimento de cada go-
verno será definida pela razão entre os recursos de 
uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, 
relativo ao padrão mínimo de qualidade.

§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos 
§§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta 
de recursos a cada estabelecimento de ensino, con-
siderado o número de alunos que efetivamente fre-
qüentam a escola.

§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá 
ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e 
dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de 
ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI 
do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em número 
inferior à sua capacidade de atendimento.

Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista 
no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cum-
primento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 
do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras prescri-
ções legais.

Art. 77. Os recursos públicos serão destinados 
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas que:

I – comprovem finalidade não–lucrativa e não 
distribuam resultados, dividendos, bonificações, par-
ticipações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma 
forma ou pretexto;

II – apliquem seus excedentes financeiros em 
educação;

III – assegurem a destinação de seu patrimônio 
a outra escola comunitária, filantrópica ou confessio-
nal, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de 
suas atividades;

IV – prestem contas ao Poder Público dos recur-
sos recebidos.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão 
ser destinados a bolsas de estudo para a educação 
básica, na forma da lei, para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de va-

gas e cursos regulares da rede pública de domicílio do 
educando, ficando o Poder Público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão da sua rede local.

§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e 
extensão poderão receber apoio financeiro do Poder 
Público, inclusive mediante bolsas de estudo.

TÍTULO VIII 
Das Disposições Gerais

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a co-
laboração das agências federais de fomento à cultura 
e de assistência aos índios, desenvolverá programas 
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de edu-
cação escolar bilingüe e intercultural aos povos indí-
genas, com os seguintes objetivos:

I – proporcionar aos índios, suas comunidades e 
povos, a recuperação de suas memórias históricas; a 
reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização 
de suas línguas e ciências;

II – garantir aos índios, suas comunidades e po-
vos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos 
e científicos da sociedade nacional e demais socieda-
des indígenas e não–índias.

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente 
os sistemas de ensino no provimento da educação in-
tercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 
programas integrados de ensino e pesquisa.

§ 1º Os programas serão planejados com audi-
ência das comunidades indígenas.

§ 2º Os programas a que se refere este artigo, 
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os 
seguintes objetivos:

I – fortalecer as práticas sócio–culturais e a língua 
materna de cada comunidade indígena;

II – manter programas de formação de pessoal 
especializado, destinado à educação escolar nas co-
munidades indígenas;

III – desenvolver currículos e programas espe-
cíficos, neles incluindo os conteúdos culturais corres-
pondentes às respectivas comunidades;

IV – elaborar e publicar sistematicamente mate-
rial didático específico e diferenciado.

§ 3o No que se refere à educação superior, sem 
prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos 
indígenas efetivar–se–á, nas universidades públicas 
e privadas, mediante a oferta de ensino e de assis-
tência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa 
e desenvolvimento de programas especiais. (Incluído 
pela Lei nº 12.416, de 2011)

Art. 79–A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, 
de 9.1.2003)
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Art. 79–B. O calendário escolar incluirá o dia 20 
de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Ne-
gra’.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)

Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvol-
vimento e a veiculação de programas de ensino a dis-
tância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e 
de educação continuada. (Regulamento)

§ 1º A educação a distância, organizada com 
abertura e regime especiais, será oferecida por ins-
tituições especificamente credenciadas pela União.

§ 2º A União regulamentará os requisitos para a 
realização de exames e registro de diploma relativos 
a cursos de educação a distância.

§ 3º As normas para produção, controle e avalia-
ção de programas de educação a distância e a autori-
zação para sua implementação, caberão aos respecti-
vos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e 
integração entre os diferentes sistemas. (Regulamento)

§ 4º A educação a distância gozará de tratamento 
diferenciado, que incluirá:

I – custos de transmissão reduzidos em canais 
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

II – concessão de canais com finalidades exclu-
sivamente educativas;

III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para 
o Poder Público, pelos concessionários de canais co-
merciais.

Art. 81. É permitida a organização de cursos ou 
instituições de ensino experimentais, desde que obe-
decidas as disposições desta Lei.

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as 
normas para realização dos estágios dos alunos re-
gularmente matriculados no ensino médio ou superior 
em sua jurisdição.

Parágrafo único. O estágio realizado nas condi-
ções deste artigo não estabelecem vínculo emprega-
tício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, 
estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previ-
denciária prevista na legislação específica. (Revogado 
pela nº 11.788, de 2008)

Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as 
normas de realização de estágio em sua jurisdição, ob-
servada a lei federal sobre a matéria. (Redação dada 
pela Lei nº 11.788, de 2008)

Art. 83. O ensino militar é regulado em lei espe-
cífica, admitida a equivalência de estudos, de acordo 
com as normas fixadas pelos sistemas de ensino.

Art. 84. Os discentes da educação superior pode-
rão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa 
pelas respectivas instituições, exercendo funções de 
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu pla-
no de estudos.

Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titu-
lação própria poderá exigir a abertura de concurso 
público de provas e títulos para cargo de docente de 
instituição pública de ensino que estiver sendo ocu-
pado por professor não concursado, por mais de seis 
anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 
41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias.

Art. 86. As instituições de educação superior 
constituídas como universidades integrar–se–ão, tam-
bém, na sua condição de instituições de pesquisa, ao 
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos 
da legislação específica.

TÍTULO IX 
Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a ini-
ciar–se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da pu-
blicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Na-
cional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes 
e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com 
a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2º O Poder Público deverá recensear os edu-
candos no ensino fundamental, com especial atenção 
para os grupos de sete a quatorze e de quinze a de-
zesseis anos de idade.

§ 2o O poder público deverá recensear os edu-
candos no ensino fundamental, com especial atenção 
para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade 
e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado 
e a União, deverá:

I – matricular todos os educandos a partir dos 
sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos 
seis anos, no ensino fundamental;

I – matricular todos os educandos a partir dos 
seis anos de idade, no ensino fundamental, atendidas 
as seguintes condições no âmbito de cada sistema de 
ensino: (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)

a) plena observância das condições de oferta 
fixadas por esta Lei, no caso de todas as redes esco-
lares; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

b) atingimento de taxa líquida de escolarização de 
pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da faixa 
etária de sete a catorze anos, no caso das redes esco-
lares públicas; e (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)

c) não redução média de recursos por aluno do 
ensino fundamental na respectiva rede pública, re-
sultante da incorporação dos alunos de seis anos de 
idade; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)
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§ 3o O Distrito Federal, cada Estado e Município, 
e, supletivamente, a União, devem: (Redação dada 
pela Lei nº 11.330, de 2006)

I – matricular todos os educandos a partir dos 6 
(seis) anos de idade no ensino fundamental; (Redação 
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006)

II – prover cursos presenciais ou a distância aos 
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

III – realizar programas de capacitação para todos 
os professores em exercício, utilizando também, para 
isto, os recursos da educação a distância;

IV – integrar todos os estabelecimentos de ensi-
no fundamental do seu território ao sistema nacional 
de avaliação do rendimento escolar.

§ 4º Até o fim da Década da Educação somente 
serão admitidos professores habilitados em nível su-
perior ou formados por treinamento em serviço.

§ 5º Serão conjugados todos os esforços obje-
tivando a progressão das redes escolares públicas 
urbanas de ensino fundamental para o regime de es-
colas de tempo integral.

§ 6º A assistência financeira da União aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como 
a dos Estados aos seus Municípios, ficam condiciona-
das ao cumprimento do art. 212 da Constituição Fe-
deral e dispositivos legais pertinentes pelos governos 
beneficiados. 

Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios adaptarão sua legislação educacional 
e de ensino às disposições desta Lei no prazo má-
ximo de um ano, a partir da data de sua publicação. 
(Regulamento)

§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus 
estatutos e regimentos aos dispositivos desta Lei e às 
normas dos respectivos sistemas de ensino, nos pra-
zos por estes estabelecidos.

§ 2º O prazo para que as universidades cumpram 
o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de oito anos.

Art. 89. As creches e pré–escolas existentes ou 
que venham a ser criadas deverão, no prazo de três 
anos, a contar da publicação desta Lei, integrar–se ao 
respectivo sistema de ensino.

Art. 90. As questões suscitadas na transição en-
tre o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão 
resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, 
mediante delegação deste, pelos órgãos normativos 
dos sistemas de ensino, preservada a autonomia uni-
versitária.

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 92. Revogam–se as disposições das Leis 
nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 
28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 
9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de 
dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 
de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, 
e as demais leis e decretos–lei que as modificaram e 
quaisquer outras disposições em contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Inde-
pendência e 108º da República. – Fernando Henrique 
Cardoso – Paulo Renato Souza 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.1996 

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Educação, Cul-
tura e Esporte, cabendo à última a decisão 
terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação e será vetado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 238, DE 2012

Nos termos do art. 590, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com os arts. 2145, I, a, 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja 
o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssi-
mo Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, para que este providencie, no 
estrito prazo constitucional, as seguintes informações 
acompanhadas dos documentos comprobatórios:

1. A lista de incentivos econômicos, financeiros e 
legais que o Governo Federal concede para a 
produção industrial no Estado de São Paulo, in-
dependente do instrumento legal, assim como o 
detalhamento do custo destes em valores mone-
tários desde 2003;

2. A especificação, desde 2003, dos setores econô-
micos que recebe estes incentivos;

3. O detalhamento das importações (valor e quantida-
de) feitas pelo Estado de São Paulo, por setor e 
atividade econômica, desde 2003.

Justificação

O requerimento proposto se justifica, pela ne-
cessidade de instruir e esclarecer os diversos aspec-
tos levantados pelo PRS nº 72 de 2011, de autoria do 
Senador Romero Jucá.– Senador Casildo Maldaner

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os requerimentos que acabam de ser lidos 
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos 
do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 239, DE 2012

Solicita a remessa, à Comissão de Ci-
ência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, do Projeto de Lei do Senado nº 
635, de 2011, que “dispõe sobre o sistema de 
pagamentos e transferências de valores mone-
tários por meio de dispositivos móveis (STDM)”.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, com-
binado com o art. 104–C, do Regimento Interno, a 
remessa à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática do Projeto de Lei do 
Senado nº 635, de 2011, que “dispõe sobre o sistema 
de pagamento e transferências de valores monetários 
por meio de dispositivos móveis (STDM)”. – Senador 
José Agripino.

REQUERIMENTO Nº 240, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, “c”, 12, 

do Regimento Interno do Senado, requeiro que, so-
bre o Projeto de Lei do Senado nº 635, de 2011, seja 
ouvida a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática (CCT), além da comissão 
constante do despacho inicial de distribuição.

Sala das Sessões, 28 de março de 2012. – Se-
nador Sérgio Souza.  

REQUERIMENTO Nº 241, DE 2012

Solicita a remessa, à Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
do Projeto de Lei do Senado nº 635, de 2011, que 
“dispõe sobre o sistema de pagamentos e transferên-
cias de valores monetários por meio de dispositivos 
móveis (STDM)”.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, combi-

nado com o art. 102–A, inciso III, do Regimento Interno 
a remessa, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle do Projeto de 
Lei do Senado nº 635, de 2011, que “dispõe sobre o 
sistema de pagamentos e transferências de valores 
monetários por meio de dispositivos móveis (STDM)”. 
– Senador João Vicente Claudino.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT – 
PI) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT 
– PI) – Então, não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrados os trabalhos e a sessão.

(Levanta–se a sessão às 19 horas e 12 
minutos.)
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