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Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 23 12329 

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 11 horas e 43 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OF. Nº. 025/12 – CDH

Brasília, 21 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo a vossa Excelência, 

em aditamento ao Of. 017/13 – CDH, o fim do prazo da 
Subcomissão Temporária de Erradicação da Miséria e 
Redução da Pobreza, em 02/02/2013. A Subcomissão 
em comento foi instalada em 18/05/2011, pelo RDH nº 
3/2011, de autoria do Senador Wellington Dias.

Isto posto, solicito a gentileza de retirar da or-
dem do dia a menção e composição da Subcomissão 
em apreço.

Atenciosamente, – Senador Ana Rita, Presidenta.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 54, 32 
e 78, de 2013, das Lideranças do Bloco Parlamentar 
União e Força, do Partido Socialismo e Liberdade – 
PSOL e do Bloco Parlamentar da Maioria, respectiva-
mente, e informa que estão ratificadas as indicações 
neles constantes.

São os seguintes os Ofícios:

OF. Nº. 054/12 –BLUFOR

Brasília, 5 de março de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, 
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João 
Vicente Claudino, como membro Titular, para integrar 
Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças Climá-
ticas – CMMC – do Congresso Nacional.

Informo a Vossa Excelência que indicarei poste-
riormente os nomes dos Senadores que ocuparão as 
vagas restantes de titular e suplente que são destinadas 
ao Bloco Parlamentar União e Força nesta Comissão.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

Ofício GSRR nº 00032/2013

Brasília, 6 de março de 2013

Assunto: indicação da vaga do PSOL para integrar 
a CMMC

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento Vossa 

Excelência, na condição de Líder do PSOL respondo 
ao expediente OF. nº 93/2013-CN e, tendo em visto 
que sou o único representante do Partido no Senado 
Federal, indico o meu nome para integrar a Comis-
são Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 
– CMMC.

Atenciosamente, – Senador Randolfe Rodrigues, 
Líder do PSOL.

OF. GLPMDB nº 078/2013

Brasília, 20 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais e conforme solicitação OF. Nº 88/2013-CN, 
comunico a Vossa Excelência a indicação dos Senado-
res abaixo para compor a Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas – CMMC.

Titulares Suplentes

Sérgio Souza Vital do Rêgo

Eduardo Braga Romero Jucá

Ciro Nogueira

Sérgio Petecão

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

Ata da 35ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 22 de Março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana e Paulo Paim
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Será feita comunicação à Câmara dos De-
putados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Senado Federal recebeu o Aviso n° 25, de 21 de 
março de 2013, do Ministro de Estado dos Transpor-
tes, por meio do qual informa que o órgão competente 
para tratar da matéria objeto do Requerimento n° 78, 
de 2013, de informações, de autoria da Senadora Va-
nessa Grazziotin, é o Ministério da Marinha.

O Aviso foi encaminhado, em cópia, à Senadora 
requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 190, DE 2013

Nos termos regimentais, requeiro que o Proje-
to de Lei do Senado nº 525, de 2009, que “Institui as 
condições mínimas nacionais para a construção, ade-
quação e equipamento pedagógico de estabelecimento 
escolares de educação básica”, seja apreciado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos, além da comis-
são constante do despacho inicial.

Sala das Sessões, de 2013. – Senador Eduardo 
Braga, Líder do Governo no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 215, de 2013, 
na origem, do Tribunal de Contas da União, que enca-
minha cópia do Acórdão nº 526, de 2013, referente à 
realização de auditorias nos Departamentos Nacionais 
do Serviço Social da Indústria e do Serviço Nacional 
Aprendizagem Industrial, relativo ao Requerimento nº 
1.058, de 2011 (TC 028.129/2012-1). 

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 215-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 13 de março de 2013.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atendimento ao Requerimento de Informações 
nº 1.058/2011, cópia do Acórdão proferido nos autos 
do processo nº TC 028.129/2012-1, pelo Plenário desta 
Corte na Sessão Ordinária de 13/3/2013, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– O Aviso nº 215, de 2013, foi juntado ao processado 
do Requerimento nº 1.058, de 2011, e encaminhado, 
em cópia, ao Requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PARECERES N°S 157 E 158, DE 2013

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº 122, 
de 2009-Complementar, do Senador Iná-
cio Arruda, que dispõe sobre a criação da 
Região Integrada de Desenvolvimento do 
Cariri-Araripe (RICA).

PARECER Nº 157, DE 2013 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

De autoria parlamentar, vem a exame desta Co-
missão o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 122, de 
2009-Complementar, que dispõe sobre a criação da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Ara-
ripe (RICA).

A proposição, em seu art. 1º, autoriza o Poder 
Executivo a criar a referida Região Integrada e, nos 
parágrafos desse dispositivo, elenca os Municípios 
dos Estados do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e da 
Paraíba que a constituirão.

O art. 2º autoriza o Executivo a criar o Conselho 
Administrativo que coordenará as atividades da RICA.

No art. 4º, autoriza-se o Executivo a instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento da Região 
do Cariri-Araripe, enumerando, nos incisos, os instru-
mentos tributários e fiscais utilizáveis.

O art. 5º identifica as origens dos recursos dos 
programas e projetos, sendo esses de natureza orça-
mentária da União e dos Estados envolvidos.

O art. 6º, por fim, autoriza a União a firmar con-
vênios com os Estados referidos.

Na justificação, é feita referência à possibilidade 
constitucional de a União articular sua ação em um mesmo 
complexo geoeconômico e social, buscando o desenvol-
vimento regional (CF, art. 43, caput), sendo especialmen-
te destacada a riqueza ecológica da região abrangida.

Não foram oferecidas emendas à proposição.

II – Análise

Os objetivos constitucionais pretendidos pelo 
art. 43 da Carta Magna – de incremento do desenvol-
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vimento e redução das desigualdades regionais – são 
especialmente necessários na área de abrangência 
da pretendida Região Integrada de Desenvolvimento 
do Cariri-Araripe.

Sem os instrumentos fiscais e creditícios fran-
queados a partir da dicção constitucional, e sem uma 
especial ação federal, em coordenação com os qua-
tro Estados abrangidos, a região do Cariri-Araripe 
não conseguirá atingir seus ideais de prosperidade 
e desenvolvimento econômico, humano e ambiental.

A técnica legislativa da proposição é satisfatória, e 
não encontramos óbices de ordem constitucional a opor.

III – Voto

Somos, pelo exposto, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado no 122-Complementar, nesta 
Comissão.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2012. – Se-
nador Eunício Oliveira, Presidente, Senador Cícero 
Lucena, Relator.
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PARECER Nº 158, DE 2013 
(Da Comissão de Desenvolvimento  

Regional e Turismo)

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

De autoria parlamentar, vem a exame desta Comis-
são o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 122, de 2009-Com-
plementar, que dispõe sobre a criação da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Cariri-Araripe (RICA).

A proposição, em seu art. 1º, autoriza o Poder 
Executivo a criar a referida Região Integrada e, nos 
parágrafos desse dispositivo, elenca os Municípios 
dos Estados do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e da 
Paraíba que a constituirão.

O art. 2º autoriza o Executivo a criar o Conselho 
Administrativo que coordenará as atividades da RICA.

No art. 4º, autoriza-se o Executivo a instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento da Região 
do Cariri-Araripe, enumerando, nos incisos, os instru-
mentos tributários e fiscais utilizáveis.

O art. 5º identifica as origens dos recursos dos 
programas e projetos, sendo esses de natureza orça-
mentária da União e dos Estados envolvidos.

O art. 6º, por fim, autoriza a União a firmar con-
vênios com os Estados referidos.

Na justificação, é feita referência à possibilidade 
constitucional de a União articular sua ação em um mesmo 
complexo geoeconômico e social, buscando o desenvol-
vimento regional (CF, art. 43, caput), sendo especialmen-
te destacada a riqueza ecológica da região abrangida.

Não foram oferecidas emendas à proposição.

II – Análise

Os objetivos constitucionais pretendidos pelo art. 
43 da Carta Magna – de incremento do desenvolvimento 
e redução das desigualdades regionais – são especial-
mente necessários na área de abrangência da pretendida 
Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-Araripe.

Sem os instrumentos fiscais e creditícios fran-
queados a partir da dicção constitucional, e sem uma 
especial ação federal, em coordenação com os qua-
tro Estados abrangidos, a região do Cariri-Araripe 
não conseguirá atingir seus ideais de prosperidade 
e desenvolvimento econômico, humano e ambiental.

A técnica legislativa da proposição é satisfatória, e 
não encontramos óbices de ordem constitucional a opor.

III – Voto

Somos, pelo exposto, pela aprovação do Projeto de 
Lei do Senado nº 122-Complementar, nesta Comissão.

Sala da Comissão, 20 de março de 2013. – Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, Presidente, Senador 
Cícero Lucena, Relator,
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

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

Seção IV 
Das Regiões

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União po-
derá articular sua ação em um mesmo complexo geo-
econômico e social, visando a seu desenvolvimento e 
à redução das desigualdades regionais.
....................................................................................

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETA-
RIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS DO ART 
250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO 
INTERNO

PARECER Nº , DE 2012

Da Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Turismo sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 122, de 2009-Complementar, do Senador 
Inácio Arruda, que dispõe sobre a criação 
da Região Integrada de Desenvolvimento 
do Cariri-Araripe (RICA).

Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin

I – Relatório

Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) nº 122, de 2009-Complementar, de 
autoria do Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre a 
criação da Região Integrada de Desenvolvimento do 
Cariri-Araripe (RICA).

O art. 1º do PLS autoriza o Poder Executivo a 
criar a referida Região Integrada e, nos parágrafos 
desse dispositivo, elenca os Municípios dos Estados 
do Ceará, do Piauí, de Pernambuco e da Paraíba que 
a constituirão.

O art. 2º autoriza o Executivo a criar o Conselho 
Administrativo que coordenará as atividades da RICA.

O art. 3º estabelece que são consideradas de 
interesse comum da RICA as ações da União, dos 
Estados do Ceará, Pernambuco, Piauí e Paraíba, vol-
tadas para o desenvolvimento econômico sustentável, 
a conservação do equilíbrio socioambiental, a geração 
de emprego e renda e a implantação de infraestrutura.

No art. 4º, autoriza-se o Executivo a instituir o 
Programa Especial de Desenvolvimento da Região 
do Cariri-Araripe, enumerando, nos incisos, os instru-
mentos tributários e fiscais utilizáveis.

O art. 5º identifica as origens dos recursos dos 
programas e projetos, sendo esses de natureza orça-
mentária da União e dos Estados envolvidos.

O art. 6º, por fim, autoriza a União a firmar con-
vênios com os Estados referidos.

A cláusula de vigência foi estabelecida no art. 7º
A matéria foi distribuída à Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ), onde o Relatório do Senador 
Cícero Lucena foi aprovado em 7 de novembro de 
2011, passando a constituir Parecer da CCJ favorável 
ao Projeto, e a esta Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR).

Não foram oferecidas emendas à proposição no 
prazo regimental.

II – Análise

Nos termos do art. 104-A, incisos I e III do Regi-
mento Interno do Senado Federal (RISF), compete a 
esta Comissão opinar sobre proposições pertinentes 
a assuntos referentes às desigualdades regionais e 
às políticas de desenvolvimento regional, dos Estados 
e dos Municípios; bem assim a programas, projetos, 
investimentos e incentivos voltados para o desenvol-
vimento regional.

O PLS nº 122, de 2009-Complementar, está de 
acordo com os ditames da Constituição Federal, em 
especial com o parágrafo único do art. 23, cujo teor 
estabelece que “leis complementares fixarão normas 
para a cooperação entre a União e os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilí-
brio do desenvolvimento e do bem-estar em “âmbito 
nacional”. Some-se a isso o disposto no art. 43 da 
Constituição Federal, determinando que, “para efeitos 
administrativos, a União poderá articular sua ação em 
um mesmo complexo geoeconômico e social, visando 
a seu desenvolvimento e a redução das desigualda-
des regionais”.

Além disso, a proposta em análise não fere a 
ordem jurídica vigente, está em conformidade com o 
Regimento Interno do Senado Federal e sua técnica 
legislativa é satisfatória.

Com base nos dispositivos constitucionais ci-
tados, foram constituídas três regiões integradas de 
desenvolvimento no Brasil: Região Integrada de De-
senvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-
-DF; Regido Integrada de Desenvolvimento – RIDE 
Petrolina-Juazeiro; e Região Integrada de Desenvol-
vimento – RIDE Grande Teresina.

As RIDEs são uma forma de construção de re-
des de cooperação que visam à articulação da ação 
dos entes federativos em um espaço geográfico con-
tínuo, que abrange mais de um Estado da Federação, 
para melhorar as condições sociais e econômicas 
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da população local. Além disso, a preservação am-
biental também pode ser um objetivo importante da 
ação articulada.

É justamente esse o caso da proposta de cria-
ção da RICA, que abrange 70 municípios do Ceará, 
Pernambuco, Piauí e Paraíba situados no complexo 
Cariri-Araripe, que abrangem uma área de 45.901,4 
km2 e abrigam uma população superior a um milhão 
e meio de habitantes. A área da RICA tem grande re-
levância ambiental, uma vez que nela estão incluídos 
os municípios integrantes da Área de Preservação 
Ambiental (APA) do Araripe, criada pelo Decreto do 
Executivo Federal de 4 de agosto de 1997.

Apesar de sua importância ambiental, os indica-
dores socioeconômicos dos municípios que comporão 
a RICA não são adequados e devem ser melhorados. 
Para isso, é fundamental a criação da RICA; já que ela 
será responsável por articular e harmonizar as ações 
administrativas da União, dos Estados e dos Municípios 
para a promoção de projetos que visem a dinamização 
econômica da região e por receber recursos públicos 
destinados à promoção de iniciativas e investimentos 
que reduzam as desigualdades sociais e estejam de 
acordo com o interesse local, consensuado entre os 
entes participantes.

Em suma, a proposta é meritória e não encontra 
óbices de natureza constitucional ou legal.

III – Voto

Somos, pelo exposto, pela aprovação do Proje-
to de Lei do Senado nº 122, de 2009-Complementar, 
nesta Comissão.

Sala da Comissão, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, Relatora.

PARECER Nº 159, DE 2013

Da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 257, de 2011, do Senador Ciro Nogueira, 
que “acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 9.454, 
de 7 de abril de 1997, a fim de estabelecer 
a gratuidade na primeira emissão do do-
cumento de identificação do Registro de 
Identidade Civil”.

Relator: Senador Benedito de Lira

I – Relatório

Submete-se à análise de natureza terminativa 
desta Comissão, o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 257, de 2011, de autoria do Senador Ciro Noguei-
ra, que tem por objetivo acrescentar art. 6º-A à Lei nº 
9.454, de 7 de abril de 1997, a fim de tornar gratuita 
para o cidadão a primeira emissão do documento de 

identificação do assim chamado Registro de Identida-
de Civil. O projeto é composto de apenas dois artigos, 
descritos a seguir.

O art. 1º apresenta a redação do mencionado art. 
6º-A, alvitrado para a Lei nº 9.454, de 1997, estipulan-
do a mencionada gratuidade.

O art. 2º fixa a cláusula de vigência, ao definir 
que a lei entra em vigor na data de sua publicação.

Na justificação do projeto, lembra-se que, de 
acordo com a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, todo 
cidadão brasileiro terá em breve que substituir seu atual 
documento de identidade civil pelo Registro de Identi-
dade Civil, expresso em um novo documento que será 
provavelmente confeccionado em cartão magnético e 
deverá conter microcircuito integrado (ou chip) para 
identificação digital. Embora se reconheça que essa 
medida proporcionará maior eficiência e segurança na 
identificação do cidadão, além de outras facilidades, 
ressalta-se que, segundo notícias veiculadas pela im-
prensa, ela terá um custo estimado em cerca de R$ 
40,00 (quarenta reais), de considerável monta para 
muitos brasileiros. Desse modo, busca-se, por meio 
desta proposição, fazer com que o Estado arque ao 
menos com a primeira emissão desse documento.

O PLS no 257, de 2011, foi distribuído exclusiva-
mente a esta Comissão, à qual cabe decisão termina-
tiva. Ao projeto não foram oferecidas emendas.

II – Análise

Nos termos do art. 101, incisos I e II, alínea I, 
do Regimento Interno desta Casa, cabe à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos 
temas que lhe são submetidos, bem como, no mérito, 
sobre as matérias de competência da União e, nesta 
hipótese, notadamente sobre registros públicos.

Quanto aos requisitos formais e materiais de 
constitucionalidade, nada há a opor ao PLS nº 257, 
de 2011, tendo em vista que i) compete privativamen-
te à União legislar sobre registros públicos, a teor do 
disposto no art. 22, inciso XXV, da Constituição Fede-
ral (CF); ii) cabe ao Congresso Nacional dispor sobre 
todas as matérias de competência da União (CF, art. 
48, caput); iii) os termos da proposição no importam 
em violação de cláusula pétrea; e iv) não há vício de 
iniciativa, nos termos do art. 61 da Carta Magna.

No que concerne à juridicidade, o projeto se afi-
gura correto, porquanto i) possui o atributo da genera-
lidade; ii) e consentâneo com os princípios gerais do 
Direito; iii) se afigura dotado de potencial coercitividade; 
iv) a matéria nele vertida inova o ordenamento jurídico; 
e v) o meio eleito para o alcance dos objetivos preten-
didos (normatização via edição de lei) é o adequado.
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Particularmente quanto a seu mérito, a proposição 
exprime sensatez digna de nota, pois institui, em favor 
do cidadão, direito que se revela proeminente diante 
do simples fato de que a adequada identificação civil 
é requisito exigido para o pleno exercício da cidadania 
nas mais diversas situações. Além disso, note-se que o 
PLS nº 257, de 2011, nada mais faz que tornar possível, 
no âmbito do sistema de Registro de Identidade Civil 
(ainda a ser implantado, nos moldes da mencionada 
Lei nº 9.454, de 1997), o exercício, pelo cidadão, de um 
direito já reconhecido tanto pelo Congresso Nacional, 
na tramitação do projeto que deu origem à recente Lei 
nº 12.687, de 18 de julho de 2012 (que altera dispo-
sitivo da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, para 
tornar gratuita a emissão de carteira de identidade no 

caso que menciona), quanto pelo Governo Federal, 
que o sancionou sem vetos.

Por fim, registre-se que a técnica legislativa em-
pregada na elaboração da proposição sob exame é 
irretocável, seguindo a risca os parâmetros fixados 
pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 
1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a al-
teração e a consolidação das leis, conforme determina 
o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 257, de 2011.

Sala da Comissão, 20 de março de 2013. – Se-
nador Vital do Rêgo, Presidente, Senador Benedito 
de Lira, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Art. 22. Compete privativamente à União legis-
lar sobre:
....................................................................................

XXV – registros públicos;
....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................

Seção VIII 
Do Processo Legislativo

Subseção I 
Disposição Geral

Art. 59. O processo legislativo compreende a 
elaboração de:

I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a 

elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.
....................................................................................

Subseção III 
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que:

1 – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públi-
cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 18, de 1998)

d) organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 
84, VI 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR  
N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a al-
teração e a consolidação das leis, conforme 
determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federal, e estabelece normas 
para a consolidação dos atos normativos 
que menciona.

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

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Assegura validade nacional às Carteiras 
de Identidade regula sua expedição e dá 
outras providências.

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

LEI Nº 9.454, DE 7 DE ABRIL DE 1997

Institui o número único de Registro de Iden-
tidade Civil e dá outras providências.

....................................................................................
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Art. 5º O Poder Executivo providenciará, no prazo 
de cento e oitenta dias, a regulamentação desta Lei 
e, no prazo de trezentos e sessenta dias, o início de 
sua implementação.

Art. 6º No prazo máximo de cinco anos da pro-
mulgação desta Lei, perderão a validade todos os 
documentos de identificação que estiverem em desa-
cordo com ela (Revogado pela Lei nº 12.058, de 2009) 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
....................................................................................

LEI Nº 12.687, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Altera dispositivo da Lei nº 7.116, de 29 
de agosto de 1983, para tornar gratuita a 
emissão de carteira de identidade no caso 
que menciona.

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

Ofício no 23/2013-Presidência/CCJ

Brasília, 20 de março de 2013

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela 
aprovação, do Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2011, 
que “Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 9.454, de 7 de abril 
de 1997, a fim de estabelecer a gratuidade na primeira 
emissão do documento de identificação do Registro de 
Identidade Civil”, de autoria do Senador Ciro Nogueira.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

PARECER Nº 160, DE 2013

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2012, 
do Senador Paulo Bauer, que acrescenta 
dispositivo à Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para tornar obriga-
tória a contratação de aprendizes maiores 
de 18 anos pelas empresas com mais de 
cinquenta empregados.

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

Vem a exame nesta Comissão, em decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 176, 
de 2012, que tem por finalidade tornar obrigatória a 

contratação de aprendizes maiores de 18 anos pelas 
empresas com mais de cinquenta empregados.

Essa contratação de aprendizes deverá ser feita 
na seguinte proporção:

a) até duzentos empregados, 2% dos empre-
gados não aprendizes;
b) até quinhentos empregados, 3% dos em-
pregados não aprendizes;
c) acima de quinhentos empregados, 5% dos 
empregados não aprendizes;

É prevista, ainda, a possibilidade de redução 
ou a dispensa da contratação de aprendizes se não 
houver cursos profissionalizantes na área de atuação 
da empresa.

Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma:

Sabemos que, mesmo em uma economia em 
expansão, o jovem trabalhador possui dificul-
dades de inserção no mercado de trabalho, 
dado que muitos empregadores não possuem 
disposição de efetuar o treinamento profissio-
nal que o trabalhador inexperiente demanda.

Ao projeto, no prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas.

II – Análise

Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com 
o disposto no art. 100, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos 
Sociais deliberar, em caráter terminativo, sobre projetos 
de lei que versem sobre relações de trabalho.

Sob o aspecto formal, não vislumbramos óbice 
algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto. 
A disciplina da matéria é de competência legislativa 
da União (art. 22, da Constituição Federal, da CF) e 
inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional 
(art. 48, caput, da CF).

A norma proposta não afronta os princípios ado-
tados pela Constituição. Não há, portanto, impedimen-
tos constitucionais formais, nem materiais. Também os 
requisitos de adequação às regras regimentais foram 
respeitados.

A matéria que se pretende regular está presente 
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que, hoje, 
determina serem os estabelecimentos de qualquer na-
tureza obrigados a empregar e matricular nos cursos 
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SESI, SE-
NAI, SENAC etc.) número de aprendizes equivalente 
a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada es-
tabelecimento, cujas funções demandem formação 
profissional.

Como se sabe, expressiva parcela de jovens 
estão trabalhando de forma precária, mal remunera-
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dos, não raras vezes, sem remuneração, e no merca-
do informal. As altas taxas de desemprego poderiam 
estar escondendo elevadas taxas de rotatividade, 
onde o tempo médio de vínculo é reduzido em razão 
de estarem os jovens trabalhando em atividades de 
baixa qualidade. Em consequência, nesses casos, é 
bastante pequena a possibilidade de ascensão profis-
sional e de qualificação, inexistindo nenhum ou qua-
se nenhum incentivo ao trabalhador para prolongar 
a relação de trabalho.

Em grande parte, os jovens têm problema de in-
serção no mercado de trabalho por causa da exigência 
de qualificação profissional.

Por outro lado, o jovem nem sempre consegue 
ingressar no mercado de trabalho formal sob alegada 
falta de experiência, já que, muitas vezes, sua primei-
ra experiência de trabalho se deu na informalidade, a 
qual ao tem qualquer reconhecimento.

Não é demais enfatizar que o desemprego, bem 
como a inserção precária no mercado de trabalho, têm 
efeitos perversos na capacidade produtiva dos jovens. 
A vulnerabilidade social que advém desses fatores, en-
tre outros, contribui para a elevação da criminalidade, 
da prostituição e da dependência de drogas entre os 
jovens. Quanto mais esse quadro se agravar, maior 
poderá ser o comprometimento da estabilidade social 
e do progresso econômico do Brasil.

O economista Márcio Pochmann traça um triste 
perfil sobre o desemprego de jovens, baseado nas es-
tatísticas do IBGE, com números sobre a inatividade, 
apontando que parte da população economicamente 
ativa, por não procurar trabalho, está fora do índice de 
desemprego. O estudo mostrou que milhões de jovens 
brasileiros não trabalham, não estudam, nem procuram 
ocupação regular. São jovens que já desistiram de viver 
sob as normas da sociedade, perderam a capacidade 
de ir à luta, tornaram-se inválidos sociais. Em grande 
parte, não há dúvida, é daí que saem as manchetes 
da violência e do crime organizado.

De acordo com relatório sobre o desemprego 
entre jovens publicado pela Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), publicado em setembro deste 
ano, a taxa, em 2012, situa-se em quatorze por cento.

Nesse contexto, o projeto procura implementar 
uma política mais abrangente de qualificação profissio-
nal do jovem, ampliando as vagas para a seu aprendi-
zado no mercado de trabalho.

Políticas públicas voltadas ao trabalhador são 
efetivadas com medidas de cunho passivo, que ob-
jetivam assistir o trabalhador desempregado e, de 
cunho ativo, que se preocupam com a demanda de 
trabalho, buscando a criação de novos postos de tra-
balho e a qualificação da mão-de-obra. O estímulo à 

aprendizagem se insere nas medidas ativas, como 
uma ação do Estado que não se preocupa apenas em 
amparar o jovem, mas, sobretudo, em contribuir para 
a sua formação profissional. Medidas como esta têm 
efeito bastante positivo sobre o desemprego, além de 
proporcionar ao aprendiz a formação para sua efetiva 
inserção no mercado de trabalho formal.

Assim é que, quanto ao mérito da proposta, não 
há reparos a fazer. É necessário que se cuide do apren-
dizado voltado para o trabalho técnico e de nível médio. 
Isso é mais viável no aprendizado do que nos estágios. 
Oferecendo oportunidade de aprendizagem, estaremos 
colocando um contraponto à crescente contratação 
de estagiários, sem qualquer vínculo de emprego. To-
dos os estímulos à empregabilidade são válidos, mas 
o bom senso recomenda o oferecimento de diversas 
alternativas para compatibilizá-las com as demandas 
das empresas e dos interessados no trabalho.

Da forma como está, entretanto, a redação do art. 
433-A acrescenta percentuais àqueles já existentes e 
previstos no art. 429, ambos da CLT. Esse acréscimo, 
ademais, dificulta a compreensão e a eficácia da norma, 
pois a obrigatoriedade de contratação e percentuais 
rígidos conflita com a realidade diversificada.

Mais eficaz é, em nosso entendimento, a con-
cessão de uma faculdade As empresas de contrata-
ção de aprendizes além dos percentuais previstos no 
caput do artigo 429 que, em compensação, poderá 
utilizar essa modalidade de contratação, com me-
nos encargos trabalhistas. Estimula-se, assim, essa 
modalidade de contratação com a flexibilização dos 
limites numéricos de contratação imposto pelo dis-
positivo legal atual.

Por isso, propomos modificação no texto da pro-
posição para permitir que as empresas possam se be-
neficiar da redução de encargos, prevista para a con-
tratação de aprendizes, e, com isso, inserir um maior 
número de jovens no mercado de trabalho, com idade 
entre dezoito e vinte e quatro anos.

III – Voto

À vista do exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2012, com as 
seguintes emendas:

EMENDA Nº 1 – CAS

Dê-se à ementa do PLS nº 176, de 2012, a se-
guinte redação:

Acrescenta § 3º ao art. 429 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para incentivar a contratação de aprendizes.
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EMENDA Nº 2 – CAS

Dê-se ao artigo 1º do PLS nº 176, de 2012, a 
seguinte redação:

“Art. 1º O art. 429 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º:
‘Art. 429.  .......................................................
 .......................................................................  

§ 3º Cumprida a contratação do percentual má-
ximo de aprendizes fixado no caput, é facultada 
ao empregador a contratação de mais dez por 
cento do total de empregados do estabeleci-
mento, na condição de aprendiz, com vagas 
destinadas a trabalhadores com idade entre 
18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos’.” (NR)

Sala da Comissão, 20 de março de 2013. – Se-
nador Waldemir Moka, Presidente, – Senadora Ana 
Amélia, Relatora.
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 176, DE 2012

Acrescenta § 3º ao art. 429 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para incentivar a con-
tratação de aprendizes.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 429 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º:

“Art. 429.  .......................................................
 .......................................................................
§ 3º Cumprida a contratação do percentual má-
ximo de aprendizes fixado no caput, é facultada 
ao empregador a contratação de mais dez por 
cento do total de empregados do estabeleci-
mento, na condição de aprendiz, com vagas 
destinadas a trabalhadores com idade entre 
18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos.” (NR)

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

Sala da Comissão, 20 de março de 2013. – Se-
nador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, elei-

toral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho;

II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de imi-

nente perigo e em tempo de guerra;
IV – Águas, energia, informática, telecomunica-

ções e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e 

garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e trans-

ferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, flu-

vial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e 

metalurgia:
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição 

e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de empre-

go e condições para o exercício de profissões;
XVII – organização judiciária, do Ministério 

Público do Distrito Federal e dos Territórios e da 
Defensoria Pública dos Territórios, bem como or-
ganização administrativa destes; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Pro-
dução de efeito)

XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico 
e de geologia nacionais;

XIX – sistemas de poupança, captação e garantia 
da poupança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, 

material bélico, garantias, convocação e mobilização 
das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

XXII – competência da polícia federal e das po-
lícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, 

em todas as modalidades, para as administrações pú-
blicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 
173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 19, de 1998)

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, 
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá auto-

rizar os Estados a legislar sobre questões específicas 
das matérias relacionadas neste artigo.
....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida esta 
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especial-
mente sobre:
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Tra-
balho.

....................................................................................
Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natu-

reza são obrigados a empregar e matricular nos cursos 
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de 
aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, 
e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores 
existentes em cada estabelecimento, cujas funções 
demandem formação profissional. (Redação dada pela 
Lei n° 10.097 de 19-12-2000)

a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, 
de 19-12-2000)

b) revogada. (Redação dada pela Lei nº 10.097, 
de 19-12-2000)

§ 1º-A. O limite fixado neste artigo não se aplica 
quando o empregador for entidade sem fins lucrativos, 
que tenha por objetivo a educação profissional. (Inclu-
ído pela Lei nº 10.097, de 19-12-2000) 

§ 1º As frações de unidade, no cálculo da per-
centagem de que trata o caput, darão lugar à admis-
são de um aprendiz. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 
19-12-2000) 

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput 
ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários 
do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase) nas condições a serem dispostas em instru-
mentos de cooperação celebrados entre os estabele-
cimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento 
Socioeducativo locais. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 
2012) (Vide) 

Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-
-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 
24 (vinte e quatro) anos, ressalvada a hipótese pre-
vista no § 5º do art. 428 desta Consolidação, ou ainda 
antecipadamente nas seguintes hipóteses: (Redação 
dada pela Lei no 11.180, de 2005) 

a) revogada; (Redação dada pela Lei no 10.097, 
de 19-12-2000)

b) revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, 
de 19-12-2000) 

I – desempenho insuficiente ou inadaptação do 
aprendiz; (AC) (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 
19-12-2000)

II – falta disciplinar grave; (AC) (Redação dada 
pela Lei nº 10.097 de 19-12-2000)

III – ausência injustificada à escola que implique 
perda do ano letivo; ou (AC) (Redação dada pela Lei 
nº 10.097, de 19-12-2000)

IV – a pedido do aprendiz. (AC) (Redação dada 
pela Lei nº 10.097, de 19-12-2000) 

Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela 
Lei nº 10.097, de 19-12-2000) 

§ 2º Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 
desta Consolidação às hipóteses de extinção do con-
trato mencionadas neste artigo. (Redação dada pela 
Lei n° 10.097, de 19-12-2000) 

Seção V 
Das Penalidades

Art. 434. Os infratores das disposições deste 
Capítulo ficam sujeitos à multa de valor igual a 1 (um) 
salário mínimo regional, aplicada tantas vezes quantos 
forem os menores empregados em desacordo com a 
lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder 
a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo, salvo no caso de 
reincidência em que esse total poderá ser elevado ao 
dobro. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28-
2-1967) 
....................................................................................

OFÍCIO Nº 41/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 20 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2012, de autoria 
do Senador Paulo Bauer, que acrescenta dispositivo 
à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para tor-
nar obrigatória a contratação de aprendizes maiores 
de 18 anos pelas empresas com mais de cinquenta 
empregados, e as Emendas nºs 1-CAS e 2-CAS.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 157 e 
158, de 2013, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania; e Desenvolvimento Regional e Turismo, 
sobre o Projeto de Lei nº 122, de 2009-Complementar.

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 (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 23, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2011.

É o seguinte o ofício:
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Ofício no 23 / 2013 – Presidência / CCJ

Brasília, 20 de março de 2013

Assunto: Decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei do Senado no 257, 
de 2011, que “Acrescenta o art. 6o -A à Lei no 9.454, de 
7 de abril de 1997, a fim de estabelecer a gratuidade 
na primeira emissão do documento de identificação do 
Registro de identidade Civil”, de autoria do Senador 
Ciro Nogueira. 

 Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 23, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2011, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 41, de 2013, 
do Presidente da Comissão Assuntos Sociais, que 
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2012.

É o seguinte o ofício:

Ofício no 41/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 20 de março de 2013 

Excelentíssimo Senhor Presidente,
 Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Ex-
celência que esta Comissão aprovou, em decisão 
terminativa, o Projeto de Lei do Senado no 176, de 
2012, de autoria do Senador Paulo Bauer, que acres-
centa dispositivo à Consolidação das Leis do Traba-
lho, aprovado pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, para tornar obrigatória a contratação 
de aprendizes maiores de 18 anos pelas empresas 
com mais de cinqüenta empregados, e as emendas 
nos 1-CAS e 2-CAS.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 41, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei do Senado nº 176, de 2012, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 
2003 (nº 7.032/2002, na Casa de origem, do Deputado 
Luciano Pizzatto), que cria o Parque Nacional Marinho 
das Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2011, 
do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera 
a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, para 
determinar o embarque gratuito de bagagem 
que se enquadre em determinados parâme-
tros, no transporte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros; 
– Projeto de Lei do Senado nº 627, de 2011, 
do Senador Humberto Costa, que dispõe so-
bre o serviço de guarda de valores e objetos 
em cofres bancários; 
– Projeto de Lei do Senado nº 31, de 2012, 
do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei 
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, para 
dispor sobre a aplicação da renda líquida dos 
Conselhos Regionais de Engenharia e Agro-
nomia em aperfeiçoamento técnico e cultural 
de seus integrantes e dá outras providências; e 
– Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2012, 
do Senador Jayme Campos, que altera a Lei 
nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, para 
dispor sobre a validade das receitas médicas 
em todo o território nacional. 

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento todos que nos acompanham pela 
TV Senado, pela Rádio Senado e aos Senadores e às 
Senadoras presentes.
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Inicio a lista de inscritos com o Senador Rodrigo 
Rollemberg, como primeiro orador inscrito, que cer-
tamente falará sobre o Dia da Água, V. Exª que tem 
um compromisso com a proteção do meio ambiente 
e esse recurso tão escasso e, ao mesmo tempo, tão 
importante para a vida. 

V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos, 
Senador Rodrigo Rollemberg, que, aliás, representa 
aqui o nascedouro das águas brasileiras: o Centro-
-Oeste, o Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sem dúvida. Agradeço a V. Exª, Senador 
Jorge Viana. Cumprimento meus colegas Senadores, 
Senador Aloysio Nunes, Senador Paulo Paim, Sena-
dor Ruben Figueiró, demais Senadores e Senadoras.

Assumo a tribuna, muito feliz, nesta manhã de 
sexta-feira, para celebrar o Dia Mundial da Água.

A água é o bem mais precioso e se confunde 
com a própria vida. É um elemento fundamental para 
garantir a existência humana neste Planeta. Aliás, 
essa é uma das características deste Planeta, chama-
do Planeta Terra, que, na verdade, é o Planeta Água, 
porque quase 80% do nosso território é composto de 
água, fundamental para todas as atividades humanas 
essenciais à existência, como a dessedentação de 
homens e de animais, mas também para as diversas 
atividades recreativas, de lazer, industriais, da agricul-
tura, da navegação, enfim, os usos múltiplos da água.

Nós avançamos muito no nosso País com a apro-
vação da Lei nº 9.433, conhecida como a Lei dos Re-
cursos Hídricos, que inovou ao determinar a constitui-
ção dos Comitês de Bacias Hidrográficas e definir a 
bacia hidrográfica como unidade de planejamento das 
políticas públicas.

Entendo, neste ano em que a Unesco considera, 
neste dia, o Ano Internacional da Água, celebrado no 
ano definido pela Unesco como o Ano Internacional de 
Cooperação pela Água, que devemos buscar instru-
mentos para fortalecer os Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas em todo o País. Fortalecê-los, empoderá-los, dar 
condições para que efetivamente todos os rios brasi-
leiros, todas as bacias hidrográficas brasileiras tenham 
os seus comitês de bacias funcionando, fazendo com 
que todos os governos, sejam municipais, estaduais 
e o Federal, na hora de implementar políticas que afe-
tem aquelas bacias hidrográficas, possam ouvir esses 
Comitês de Bacias Hidrográficas.

Aqui, no Distrito Federal, já existe o comitê da 
Bacia Hidrográfica do Paranoá, mas ainda precisamos 
fazer os Comitês de Bacias Hidrográficas das outras 
diversas bacias hidrográficas. O nosso País tem uma 
situação, digamos, privilegiada, 12% da água superficial 

do Planeta estão no Brasil, embora esta água esteja 
mal distribuída. Temos muita água, por exemplo, na 
região que V. Exª representa, Senador Jorge Viana, a 
Região Amazônica, que é pouco populosa, e, no en-
tanto, temos pouca água em regiões mais populosas, 
especialmente o Nordeste brasileiro. Ainda assim, te-
mos graves problemas que precisam ser enfrentados, 
não apenas pelo Governo, mas pelo conjunto da so-
ciedade brasileira.

Há 11 anos, Senador Jorge Viana, tive a honra 
de participar de uma expedição denominada Cami-
nho das Águas, que desceu todo o Rio São Francisco, 
desde Pirapora até a foz, mais de 30 dias navegando 
pelo Rio São Francisco, com a participação de pesqui-
sadores da Universidade de Brasília, por intermédio 
do seu Centro de Desenvolvimento Sustentável, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, da Universi-
dade do Sudoeste da Bahia, em que cada pessoa ali 
presente, em função do seu perfil, da sua atividade 
profissional, desempenhava um papel. No meu caso 
específico, como Deputado Distrital à época e autor 
da Lei das Águas do Distrito Federal, discutia, mobili-
zava e fazia reuniões com os prefeitos, com os líderes 
sociedade local, com os vereadores, conscientizando 
sobre a importância da implementação dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas. 

E, já naquela época, Senador Jorge Viana, pude 
atestar diversos problemas muito graves no Rio São 
Francisco, fruto da ocupação desordenada do solo em 
toda a Bacia do São Francisco. E é importante registrar 
que o Distrito Federal faz parte desta bacia, através 
do Rio Preto que deságua no Rio Paracatu, que, por 
sua vez, deságua no Rio São Francisco. E o que se 
viu naquele momento? Todas as vezes que passava 
próxima a um grande afluente do Rio São Francisco, 
a barca encalhava, e tínhamos de ficar, às vezes, dois 
dias no meio do rio, encalhados, até esperar o embar-
cador, o empurrador, que vinha de uma cidade mais 
próxima para poder desencalhar a barca. Por quê? 
Em função do processo de erosão e assoreamento 
que vem gerando consequências desde os pequenos 
rios, afetando os grandes afluentes do São Francisco, 
como o Rio Grande, como o Rio Paracatu, como o Rio 
Urucuia, provocando esse tipo de problema.

Também pude atestar naquela ocasião que grande 
parte dos Municípios jogava os seus esgotos in natu-
ra no Rio São Francisco. Havia, naquela ocasião, um 
cientista da Universidade de Brasília que coletava as 
amostras de água do Rio São Francisco, analisava-as 
e concluía que a água estava imprópria para a desse-
dentação e até para o banho, ou seja, não tinha um 
índice de balneabilidade compatível para utilização 
pela população.
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Vejam a gravidade! Isso há 11 anos. E se há um 
grande desafio pela frente que o Brasil precisa enfren-
tar e superar é o de ampliação dos níveis de sanea-
mento básico da nossa população. Nós já ofertamos 
água tratada para um grande conjunto da população 
brasileira, mas ainda coletamos e tratamos uma parcela 
muito pequena dos esgotos produzidos especialmente 
pelas grandes cidades brasileiras. E, neste momento 
em que se discute a capacidade de investimento do 
Estado brasileiro, a necessidade de ampliarmos os 
investimentos neste País, eu diria que uma das priori-
dades dos investimentos deve se dar exatamente na 
infraestrutura de saneamento básico que permita ao 
Brasil cuidar dos seus rios.

Tivemos uma grande discussão durante a vota-
ção do Código Florestal e ficou muito claro que hoje 
um dos maiores desafios brasileiros é fazer com que 
desenvolvamos o conhecimento científico e tecnológi-
co, produzamos novas tecnologias para que possamos 
continuar aumentando a nossa produção agrícola, mas 
sem afetar o meio ambiente ou tendo os menores im-
pactos possíveis em relação ao meio ambiente. Isso 
é fundamental para a própria sustentabilidade da agri-
cultura brasileira. A preservação, a conservação das 
nossas áreas de preservação permanente não apenas 
em função da proteção da biodiversidade, fundamental, 
mais uma vez, para a produtividade da agricultura, mas 
para a preservação das águas brasileiras. 

Nesse sentido, é importante que o Brasil volte a 
fazer mapa de solos, porque naquele momento os es-
pecialistas disseram, quando se debatia qual deveria 
o tamanho das áreas de preservação permanente dos 
rios brasileiros, faltou informação científica, porque o 
ideal seria que nós estivéssemos definindo em função 
da declividade, da textura e da espessura dos solos 
das áreas de preservação permanente. E nós não ti-
vemos condições de fazê-lo por falta de informações 
científicas, que, disponibilizadas, nos possibilitassem 
tomar a decisão com a segurança adequada.

Portanto, este é um grande desafio, como é um 
grande desafio reduzir o desperdício de água e a pou-
ca eficiência no uso de água na própria agricultura 
brasileira, porque grande parte – a maior parte – da 
utilização da água do Planeta ainda se dá pela agricul-
tura. O que nós percebemos é a utilização em massa 
de grandes pivôs centrais, que ainda, além de utilizar 
muita energia, também utilizam mais água do que o 
necessário. Nesse sentido, é importante também a 
evolução científica e tecnológica, para que possamos 
produzir cada vez mais, utilizando cada vez menos 
água, como também é fundamental desenvolver no-
vas tecnologias, novas variedades, novos produtos, 
novas sementes que, adaptadas a períodos maiores 

de estiagem, façam com que tenhamos também uma 
maior produção com menor utilização de água.

Os desafios são muitos. Os desafios são enormes, 
mas creio que essa é uma agenda que deve unificar 
a população brasileira, independentemente de corren-
te política, de partido político, porque o que estamos 
falando aqui é do interesse nacional, é do interesse 
das próximas gerações, das futuras gerações, que 
só disporão de uma qualidade de vida adequada, de 
uma qualidade de vida igual ou melhor do que a de 
que dispomos hoje se tivermos água com abundância 
e água de boa qualidade.

Eu gostaria, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senado-
res, neste momento, de registrar dois eventos, um que 
se realizou ontem e outro que se realizará hoje, para 
celebrar o Dia Mundial da Água. Ontem, tive a honra 
de participar, na cidade de Ceilândia, aqui no Distrito 
Federal, que é a principal cidade do Distrito Federal, 
uma cidade com mais de 400 mil habitantes e está 
entre as 50 maiores cidades brasileiras, de um movi-
mento que me entusiasmou e me animou a vir aqui 
para registrar esse momento que considero histórico, 
naquela cidade onde vi as principais lideranças uni-
das em torno de dois movimentos. O primeiro deles é 
o Ceilândia Mais Verde e o outro é uma organização 
denominada Amigos do Parque.

Essa união da sociedade civil em torno desse 
movimento Amigos do Parque visa garantir que o 
Governo do Distrito Federal, através dos recursos de 
compensação ambiental de que dispõe, possa efeti-
vamente implementar o Parque Ecológico de Ceilân-
dia, que já está criado no papel, mas que ainda não 
foi implementado de fato. 

E aqui eu faço um apelo ao Secretário de Meio 
Ambiente do Distrito Federal, Eduardo Brandão, para 
que priorize os recursos da compensação ambiental, 
que são muitos no Distrito Federal, para imediatamen-
te iniciar, constituir o Plano de Manejo do Parque de 
Ceilândia e a implantação da infraestrutura adequada, 
para que aquela cidade, com pouquíssimas alternati-
vas de lazer, possa ter um parque de boa qualidade, 
dotado de infraestrutura adequada para a população 
de todas as idades usufruir. 

Fiquei impressionado, porque conheci, no filme 
que apresentaram, um córrego, um pequeno rio, com 
uma pequena cachoeira que eu não conhecia. Eu que 
conheço muitos lugares deste Distrito Federal, quase o 
Distrito Federal todo, mas ontem fui surpreendido por 
conhecer um rio, que, pessoalmente, não conhecia, 
belíssimo, ainda preservado, com uma cachoeirinha 
preservada e que precisa efetivamente se transformar 
num parque para que toda a população da cidade de 
Ceilândia possa usufruir.
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Quero aqui também saudar o Movimento Cei-
lândia Mais Verde, que busca conscientizar e mobili-
zar a população para práticas mais sustentáveis. Isso 
demonstra, Senador Jorge Viana, que o Brasil está 
mudando, que a sociedade está mudando, e a própria 
sociedade está percebendo a necessidade de incorpo-
rar novos valores, novas práticas, na sua relação com o 
meio ambiente, que garanta sustentabilidade, garanta 
qualidade de vida, não só para estas gerações, mas 
para as futuras gerações. 

As propostas de coleta seletiva, as propostas 
de educação ambiental, as propostas de mobilização 
em torno das áreas verdes, da defesa e proteção das 
áreas verdes da cidade são propostas encampadas 
pelo Movimento Ceilândia Mais Verde. E aqui eu que-
ro cumprimentar o Presidente do Rotary Club, Paulo 
Florentino, que coordenou essa reunião, que teve uma 
participação expressiva de prefeitos comunitários, de 
lideranças comunitárias, de representantes de Depu-
tados Distritais, da Deputada Distrital Luzia de Paula 
e de diversas outras lideranças, para a implementa-
ção do Parque de Ceilândia e do Movimento Ceilândia 
Mais Verde. 

Quero registrar que terei de me ausentar desta 
sessão daqui a alguns minutos porque participarei de 
um evento denominado Projeto Descoberto Coberto, 
celebrando aqui no Distrito Federal o Dia Mundial da 
Água. A Bacia do Descoberto é a mais importante do 
Distrito Federal. Nós temos ali a Barragem do Desco-
berto, que é responsável pelo abastecimento de qua-
se 70% das águas utilizadas para o abastecimento da 
população do Distrito Federal. 

E temos problemas gravíssimos na Bacia do Des-
coberto, problemas do lado de Goiás, onde se instalou 
a cidade de Águas Lindas, que foi uma ocupação que 
aconteceu de forma muito acelerada e desorganizada, 
sem que tenhamos ali infraestrutura de saneamento 
básico, o que gera inúmeros problemas naquela bacia. 

Por outro lado, do lado do Distrito Federal, temos, 
além de invasões de área públicas, na área da Flona, 
da Floresta Nacional de Brasília, e nós pedimos aqui 
o empenho, uma atenção especial do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade e do Go-
verno do Distrito Federal, para coibir as invasões ilegais 
na área da Bacia do Descoberto, na área da Floresta 
Nacional e, ao mesmo tempo, também a regularização 
das chácaras que existem lá há muito tempo, para que, 
efetivamente, possamos ter uma situação fundiária 
resolvida e que se possa combater as invasões, para 
que tenhamos ali programas de utilização adequada 
e toda a região da Bacia do Descoberto. 

Ali também temos uma grande produção de hor-
tifrutigranjeiros, daí a necessidade de conscientizar a 

população, os agricultores para a utilização, para o 
manejo adequado dessas lavouras, para não compro-
meter a qualidade do Descoberto. 

A atividade de hoje, que é coordenada pela Ada-
sa, tem como parceiros a Secretaria de Agricultura, 
o Ibram, a Emater, a Terracap, a Caesb, o Ministério 
Público do Distrito Federal, o ICMBio e a Associação 
Pró-Descoberto, que vem realizando um trabalho mui-
to importante na área no sentido de rearborizar ou de 
arborizar toda a Bacia do Descoberto, as regiões pró-
ximas à Barragem do Descoberto, no Distrito Federal, 
que, como disse, é fundamental para o abastecimento 
de água de toda a nossa população. 

No Distrito Federal, Senador Jorge Viana, nós 
temos oito bacias hidrográficas, a do Rio Maranhão, 
do Rio Paranã, do Rio Preto, do Rio São Marcos, do 
Rio São Bartolomeu, do Rio Corumbá, do Rio Desco-
berto e do Rio Paranoá. 

E, neste momento, ao encerrar o meu pronuncia-
mento, não poderia deixar de falar da importância do 
Cerrado brasileiro para as águas brasileiras. 

Estamos localizados no bioma que perpassa vá-
rios Estados brasileiros, que ocupa um quarto do ter-
ritório brasileiro e que é responsável por grande parte 
das águas das principais bacias brasileiras. Setenta por 
cento das águas da Bacia do Paraná, do Tocantins e do 
São Francisco nascem na região do Cerrado brasileiro. 

Aqui mesmo em Brasília, muito próximo daqui 
do Senado Federal, temos a Estação Ecológica de 
Águas Emendadas, onde ocorre um fenômeno, em 
que vertem do mesmo lugar águas que vão compor 
duas nascentes importantes do País e muito próximo 
dali uma terceira nascente que vai contribuir para a 
terceira bacia hidrográfica do nosso País. 

Portanto, é fundamental preservarmos o Cerrado, 
é fundamental que não vejamos a região do Cerrado 
apenas como uma região de expansão da agricultura 
brasileira, mas que isso seja feito de forma responsável, 
com ordenamento, com planejamento, com zoneamen-
to, para que possamos garantir a água, a quantidade e 
a qualidade das águas de toda a Região Centro-Oeste, 
como também garantir a nossa imensa biodiversidade. 

Faço, então, esse apelo. 
Já apresentei, Senador Jorge Viana, um projeto...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – ... que busca garantir os pressupostos para 
utilização adequada do Cerrado brasileiro como um 
desdobramento do Código Florestal. Como já temos 
a nossa Lei da Mata Atlântica, precisamos ter uma 
lei do Cerrado brasileiro com o objetivo de preservar 
esse bioma tão importante para as águas brasileiras. 
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Portanto, neste momento, quero aqui cumprimen-
tar todos os Comitês de Bacias Hidrográficas deste 
País, todos os militantes que têm dedicado a sua vida 
em defesa das águas, à qualidade das águas em todo 
o Planeta e dizer que essa é uma luta por investimentos 
em saneamento básico, para garantir a universalidade 
desse serviço para a população brasileira, a universa-
lidade do abastecimento de água potável para toda a 
população brasileira. Isso deve unificar a agenda do 
povo brasileiro, acima de qualquer partido político, de 
qualquer interesse legitimo, divergente, mas que todos 
possamos estar...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – ... unificados em torno dessa agenda, que é de 
interesse desta e das futuras gerações de brasileiros. 

Muito obrigado, Senador Jorge Viana. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que inaugura, nesta sessão de sexta-feira, 
aqui no Senado, as observações e, com muito zelo, 
cuidado e propriedade, manifesta a importância de ce-
lebrarmos aqui o Dia Mundial da Água, que, há duas 
décadas, foi criado pela Organização das Nações Uni-
das. Sei do compromisso de vida que V. Exª tem com 
essa questão da água, dos recursos naturais.

Estou certo de que esse movimento criado no Dis-
trito Federal tem muito a fazer ainda, porque aqui é o 
nascedouro de muitas águas, como bem colocou V. Exª.

Convido, para fazer o uso da palavra, o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, pelo tempo regimental de 20 
minutos.

Com a palavra V. Exª, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, cami-
nhamos para o encerramento desta semana, que nos 
trouxe notícias tristes e preocupantes. A mais triste de 
todas é a tragédia que se abateu, mais uma vez, sobre 
a região serrana do Rio de Janeiro, aonde o número 
de vítimas já chega a 31.

Dois anos depois da tragédia que ceifou 900 vidas, 
sem que nada tivesse sido feito para mitigar, proteger, 
corrigir, prevenir novamente os sobreviventes daquela 
tragédia são castigados.

Notícia preocupante: o rebaixamento do perfil de 
risco de duas instituições públicas de crédito brasilei-
ro – a Caixa Econômica Federal e o BNDES, com sua 
subsidiária BNDESPar – em razão da deterioração ou 
da má qualidade de seus créditos e do baixo nível de 
provisão de capital para enfrentar situações de estres-
se financeiro cada vez mais prováveis.

Outra notícia triste, preocupante, acabrunhan-
te é o cancelamento da importação de uma enorme 
quantidade de soja por parte da China, o que chega 
a ultrapassar 5% do total das nossas exportações de 
soja, em razão do engarrafamento dos nossos portos, 
da precariedade das estradas, da insuficiência das 
ferrovias, da falta de hidrovias para escoar a nossa 
produção agrícola, a atestar a total incapacidade do 
atual governo de romper o gargalo da infraestrutura por 
falta ou por ineficiência no investimento, por inepcia de 
atuação das agências reguladoras e também em ra-
zão do loteamento político de empresas e instâncias 
encarregadas de levar isso adiante.

Uma notícia que eu não sei se é triste ou se é 
boa, Sr. Presidente, é o novo plano de negócios da Pe-
trobras. É boa na medida em que a atual Presidente, 
Graça Foster, faz o que se chamava antigamente de 
autocrítica na prática. O novo plano de negócios apre-
sentado pela Presidente da Petrobras procura corrigir 
erros de planejamento, erros de gestão cometidos nos 
anos anteriores, em que ela, Graça Foster, era diretora 
da empresa e a atual Presidente da República era a 
Presidente do Conselho de Administração.

Em especial, há dois fatos que aponto: a revisão 
de planos – se é que se pode chamar de plano – de 
construção de plantas de refino decidida segundo cri-
térios puramente político-eleitorais e a desistência da 
venda de uma empresa, a refinaria de Pasadena, cuja 
compra pela Petrobras é, sem meias palavras, pura e 
simplesmente escandalosa – um escândalo da gestão 
do Sr. Gabrielli, ex-presidente da empresa.

Volto, Sr. Presidente, aproveitando que V. Exª 
preside a sessão, ao tema da Petrobras. V. Exª, o Se-
nador Anibal Diniz e vários Senadores da situação 
ocuparam a tribuna, nos últimos dias, em defesa da 
gestão da Petrobras, depois de que o Senador Aécio 
Neves, num brilhante discurso pronunciado aqui desta 
tribuna, destacou os problemas da Petrobras como um 
caso emblemático da má gestão do governo petista. 
V. Exas se esforçaram, mas – permita-me, meu preza-
do amigo, Senador Jorge Viana – os argumentos que 
utilizaram não condizem com o brilho da inteligência 
de V. Exa, muito menos com o tirocínio administrativo 
que demonstrou nos cargos que ocupou de prefeito e 
de governador. 

Houve, em alguns discursos, Sr. Presidente – não 
no seu – a demasia de fazer do acionista da Petrobras 
uma caricatura: aquele velho barão capitalista, de fra-
que, cartola, com charuto entre os dedos. Esse acio-
nista que hoje é chamado de especulador por partidá-
rios do Governo, foi aquele chamado pelo rádio, pela 
televisão a participar da empreitada da capitalização 
da empresa em 2010. 
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Milhares de brasileiros, por meio dos recursos do 
FGTS – obviamente nós não estamos falando aqui de 
milionários –, confiaram no governo e na Petrobras e 
investiram a sua poupança na empresa. Estamos fa-
lando de homens e mulheres comuns que, ao longo 
da existência dessa empresa, vêm comprando ações 
como forma de poupança para garantir renda e com-
plemento da sua aposentadoria. 

Para esses pequenos aplicadores na capitaliza-
ção, que foram confundidos aqui, nos discursos lauda-
tórios da gestão petista, com especuladores, o prejuízo, 
desde setembro de 2010, é de aproximadamente 40%.

As ações ONs, que dão direito a voto, foram ven-
didas, quero lembrar, na oportunidade daquela capi-
talização, por R$29,65. Essas mesmas ações valiam, 
em 18 de março, segunda-feira, R$17,64, ou seja, um 
prejuízo nominal até agora de 41%.

Se considerarmos a inflação ocorrida no perío-
do, o prejuízo desses pequenos acionistas, entre eles 
cotistas do FGTS, chega a 49,5%.

O lucro de 2012 da Petrobras – aparentemente 
quando se olha o número bruto de US$10,7 bilhões 
– é impressionante. Mas a Shell, no mesmo período, 
teve um lucro de US$27 bilhões.

E, no caso da British Petroleum, que teve que 
arcar com prejuízos, fazer provisões elevadas para 
arcar com os prejuízos ambientais acarretados pelo 
vazamento de óleo no Golfo do México, a comparação 
ainda é mais gritante.

A British Petroleum teve um lucro, em 2002, de 
U$6,8 bilhões e, em 2012, de U$26 bilhões. Ora, por-
que tamanho aumento no lucro de uma empresa que 
enfrenta este problema específico – estou falando da 
British Petroleum – de uma indenização bilionária?

A razão é simples, Sr. Presidente, mas foi ignora-
da nos discursos de apoio à atual gestão. E a razão é 
a seguinte: o preço médio do petróleo, em 2002, foi de 
U$23 o barril e, em 2012, de U$112 o barril. Natural-
mente, com tamanha elevação do preço do petróleo, a 
lucratividade das petroleiras cresceu muito no período.

Mais importante do que discutir a lucratividade, Sr. 
Presidente, é discutir a produtividade e a capacidade da 
Petrobras de aproveitar-se da sua condição de quase 
monopolista para beneficiar a população brasileira. E 
mais, perguntar o que houve com os recursos de ca-
pitalização de cerca de U$50 bilhões, que, segundo a 
propaganda oficial da época, fariam do Brasil a Arábia 
Saudita da América Latina.

Além disso, Sr. Presidente, o que foi feito da 
enorme elevação das receitas da companhia, já que 
o petróleo, entre 1995 e 2002, teve o preço médio de 
U$20 por barril e, entre 2003 e 2013, de U$70? Ao 
invés de aumentarmos, Sr. Presidente, a produção, 

o que temos visto são sucessivas desacelerações na 
produção e, mais recentemente, em 2012 e em janei-
ro de 2013, uma inequívoca queda na produção do 
petróleo no Brasil.

Em 1995, o Brasil produziu, em média, 840 mil 
barris de petróleo equivalente entre óleo e gás natural. 
A produção, até 2002, último ano do governo Fernando 
Henrique, subiu para 1,8 milhão barris, o que significa 
uma elevação, em oito anos, de 115%, ou seja, de 10% 
ao ano. Durante os governos Lula e Dilma, durante dez 
anos, portanto, a produção se elevou de 1,8 milhão 
barris/dia para 2,650 milhões barris/dia. Um aumen-
to, é verdade, mas um aumento de 47%, não em oito, 
mas em dez anos. A taxa de expansão da produção 
de petróleo em barris equivalente durante os governos 
petistas foi de 3,9% ao ano, ou seja, 2,5 menor do que 
a do período anterior.

Isso significa, Sr. Presidente, que a taxa de ex-
pansão da produção de petróleo em barris equivalentes 
está sendo decrescente a partir do governo Fernando 
Henrique até o ano presente. E o pior é que a redução 
desse ritmo de crescimento se dá exatamente no pe-
ríodo em que o petróleo quintuplicou de preço. Quer 
dizer, os investimentos feitos anteriormente, que foram 
capazes de mais do que dobrar a produção em oito 
anos, foram executados em uma condição extrema-
mente difícil e muito mais difícil do que a atual, porque 
não havia naquela época o atual boom de commodities 
e o preço do petróleo, em relação aos investimentos, 
era muito menor.

Então, sob qualquer critério de julgamento que 
se utilize, o que se observa é que as últimas gestões 
da Petrobras, em que a Presidente Dilma esteve inti-
mamente implicada, perderam uma oportunidade fan-
tástica de dar ao Brasil, de fato, a autossuficiência na 
produção de petróleos e derivados. 

Não adianta, Sr. Presidente, jogar a culpa da que-
da do preço das ações da Petrobras na suposta crise 
do mercado acionário. Na semana passada, o índice 
Dow Jones da Bolsa de Nova York, como fez todos os 
dias na semana passada, bateu o seu recorde histó-
rico, e também a Bolsa de Londres experimenta altas 
expressivas e atinge os maiores níveis desde a crise 
de 2008. O valor de mercado da empresa depende-
ria, em tese, do preço do petróleo, que, como vimos, 
vem subindo seguidamente ao longo dos anos. Isso 
ocorre porque os custos de produção sobem menos 
do que as receitas.

A questão que interessa é se os ganhos decor-
rentes da elevação do preço do petróleo são comparti-
lhados pela população mediante ganhos de eficiência 
ou se são desperdiçados mediante erros de gestão e 
de estratégia.
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Fala-se também que há uma grande defasa-
gem dos preços praticados pela empresa, porque foi 
obrigada, erroneamente, a servir, digamos assim, de 
contrapeso para a subida da inflação. Em parte, isso 
é verdade, porque, hoje, o preço da gasolina por litro 
nos Estados Unidos, por exemplo, está em torno de 
R$2,00, R$2,10, se fizermos a equivalência em dólar. 
Ora, no Brasil, o preço é de R$2,90 a R$3,00 – é o 
que se vê nos postos de Brasília.

É claro que, ainda que haja muito imposto em-
butido no preço da gasolina, a defasagem não é algo 
que possa ser alegada para justificar o mau desem-
penho da empresa.

Talvez, Sr. Presidente, uma das explicações es-
teja no próprio número que V.Exa citou no discurso 
que fez a respeito das gestões petistas da Petrobras: 
o aumento do número de empregados de 46 mil para 
85 mil, nos governos do PT. Mais empregados, menos 
produção, o que significa? Significa menor produtivi-
dade, evidentemente. E quem conhece o mercado de 
petróleo, quem negocia com ações de empresas pe-
troleiras tem o olho na produtividade.

Outra explicação sobre a atual situação difícil que 
atravessa a empresa são os investimentos errados no 
refino, que foram feitos com muito atraso, mal planeja-
dos e utilizados de forma desastrosa. De tal forma que, 
hoje, a Petrobras, Sr. Presidente, é uma das grandes 
responsáveis pelo déficit da nossa balança comercial.

Eu não quero nem me estender aqui sobre a cé-
lebre compra da refinaria de Pasadena.

Mas, voltando ao refino, a Presidente Graça Fos-
ter anuncia uma reavaliação dos planos de construção 
de duas Refinarias: Premium I e Premium II. 

A Refinaria Abreu e Lima, em construção em Per-
nambuco, é outro caso que deveria servir de tese de 
doutoramento para quem quisesse estudar má gestão, 
insuficiência de planejamento, demagogia nas decisões 
e aumento desenfreado de custos.

A avaliação inicial do custo da empresa sobre a 
qual foi decidido o investimento era de US$2,5 bilhões, 
e 40% do custo seriam bancado pela empresa de pe-
tróleo da Venezuela. A última correção da avaliação 
do custo desta refinaria já atinge US$17,5 bilhões, ou 
seja, um aumento de 600% no custo projetado. Como 
é possível que uma empresa da qualidade técnica da 
Petrobras, que tem quadros no valor dos quadros dos 
colaboradores dessa empresa, possa cometer tama-
nho erro de avaliação? E eu não sei até quando esse 
preço vai subir.

Sr. Presidente, a produção da Petrobras tem dimi-
nuído ao longo dos últimos anos – é um dado indiscu-
tível que se encontra nos próprios números oficiais. A 
média da produção da Petrobras em 2010, no ano da 

capitalização, foi de 2,583 milhões de barris equivalen-
tes por dia. Em 2011, a empresa apresentou um cres-
cimento insignificante, com a variação de mero 1,5%.

(Soa a campainha.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Só para concluir, Sr. Presidente.

É totalmente injustificável resultado tão decep-
cionante, diante da massa de recursos disponíveis 
para investimentos e das jazidas que essa empresa 
detém. O pior, entretanto, é que, em 2012, a média 
da produção caiu 0,5%. E no mês de janeiro último a 
produção, comparada com janeiro de 2012, teve uma 
queda de mais de 4%.

A verdade, Sr. Presidente, é que a queda na 
produção da Petrobras se explica pela virtual parali-
sação da prospecção de novas áreas de exploração. 
E essa paralisia se deve a malsinada decisão da mu-
dança do marco legislativo que rege os investimentos 
da Petrobras. Trocou-se um modelo de sucesso, um 
modelo de êxito, por uma aventura – e quem o diz é o 
ex-presidente da ANP – Agência Nacional do Petróleo, 
Haroldo Lima, que, em declarações dadas à revista 
Piauí, afirma que nenhuma nova área foi licitada desde 
a aprovação do novo marco regulatório, exatamente 
pelas indefinições trazidas pelo modelo. E essa seria, 
segundo ele, a grande ameaça à produção nacional 
de petróleo. Os campos antigos estão se exaurindo, o 
que é natural, mas os novos campos não estão sendo 
desenvolvidos na velocidade necessária para reposi-
ção e expansão.

Então, Sr. Presidente, não é o caso de se apontar 
como responsáveis pela queda patrimonial da Petrobras 
manobras de especuladores do mercado acionário. A 
queda das ações da Petrobras é uma consequência 
lógica e inevitável de um processo de deterioração da 
capacidade operacional da empresa, deterioração essa 
que o Governo deve explicar, por meio de seus repre-
sentantes nesta Casa, e que tem sua raiz na mudança 
do marco regulatório, que foi responsável pelo virtual 
alcance da autossuficiência do petróleo, que, hoje, 
infelizmente, não continuou; pelo contrário, retroagiu.

Ouço o aparte, se V. Exª permitir, Sr. Presidente, 
do Senador Anibal Diniz.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, é sempre uma honra ouvi-lo, 
pela qualidade dos seus argumentos e também pela 
qualidade das informações que V. Exª traz ao debate.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Excelência.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Primeiro, 
tenho que reconhecer que V. Exª é um grande brasi-
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leiro, um brasileiro que contribui muito para esta Pátria 
que todos amamos e por cujo sucesso torcemos muito.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado. Igualmente a V. Exª.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – No que 
diz respeito à Petrobras, vejo a preocupação de V. Exª 
como legítima. Vejo, inclusive, que nós, da Bancada do 
Partido dos Trabalhadores, tomamos todo o cuidado no 
tratamento aos acionistas da Petrobras, porque, jun-
tamente com o Governo brasileiro e o povo brasileiro, 
os acionistas são os donos da Petrobras, são os que 
mantêm a Petrobras. No entanto, acredito que, a partir 
dessa entrevista recente que a Presidente Graça Fos-
ter deu ao Correio Brasiliense e ao Valor, são postas 
informações importantes no que dizem respeito à re-
tomada da produção, com garantia de que, em 2014, a 
Petrobras voltará a sua plena efetividade na produção 
com a colocação em funcionamento das plataformas 
P-63, P-55, P-58 e P-61.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Tomara.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Todas es-
tão previstas para entrar em funcionamento já agora. 
Elas estão sendo finalizadas em 2013 para entrar em 
funcionamento em 2014. Em relação à diminuição do 
lucro da Petrobras, fato assumido, em primeira mão, 
pela própria Presidenta Graça Foster – o que é algo elo-
giável porque ela pôs, de maneira muito transparente, 
o que estava se passando –, nós tivemos uma redução, 
sim, de US$36 bilhões para US$21 bilhões. Quer dizer, 
tivemos uma redução no lucro, mas, efetivamente, não 
tivemos prejuízo. E isso acontece no momento em que 
todas as grandes petrolíferas no mundo tiveram tam-
bém um decréscimo nos seus rendimentos, nos seus 
lucros, e nós tivemos uma defasagem importante na 
importação dos derivados, que tem tudo a ver com o 
preço da commodity no plano internacional. Também 
não podemos negar que o subsidio que a Petrobras 
mantém sobre o preço do combustível no Brasil é algo 
que tem um custo econômico para um benefício social. 
O que seria do Brasil e dos brasileiros se, hoje, a Pe-
trobras estivesse praticando para a gasolina um preço 
para garantir uma margem de lucro que mantivesse 
o seu equilíbrio? Isso seria muito ruim. O que nós te-
mos de fazer, em primeiro lugar – e isso eu faço com 
muita tranquilidade –, é dar garantia ao acionista de 
que a Petrobras é uma empresa muito sólida e, mes-
mo que ela passe por um período de turbulência, não 
tem nenhum risco de o investidor perder. A Petrobras 
continua sendo um grande investimento para os bra-
sileiros. Se essa lucratividade menor em 2012 não for 
retomada plenamente em 2013, com certeza, a partir 
de 2014, será retomada. E a gente quer passar para o 

povo brasileiro que a decisão de fortalecer a Petrobras 
é uma decisão inequívoca, tanto no governo do Pre-
sidente Lula quanto no governo da Presidenta Dilma. 
Se a Petrobras tem sido utilizada para, digamos, dar 
sustentáculo à balança comercial do Brasil, inclusive 
para a estabilidade da moeda e o controle da inflação, 
eu diria que ela está cumprindo com o papel social e 
não pode ser criminalizada por isso. Eu acho que ela 
está contribuindo para essa estabilidade do Brasil, 
que, inclusive, conseguiu sobreviver a esse momento 
de crise internacional que afundou importantes países 
da Europa e os EUA. Essa contribuição da Petrobras é 
algo que nos orgulha, porque nós temos uma empresa 
tão sólida ao ponto de ela ajudar o Brasil a estar estável 
no momento de crise profunda no plano internacional. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador Anibal Diniz. V. Exª 
sabe da amizade e da admiração que tenho por V. Exª. 
No entanto, V. Exª se equivoca quando diz que nós 
queremos criminalizar a Petrobras. Quem deve ser cri-
minalizado, me perdoe, é quem compra por US$1.180 
bilhão uma refinaria que havia sido negociada um ano 
antes por US$42 milhões de dólares, ou seja, o ex-
-Presidente da Petrobras, o Sr. Gabrielli. 

Em segundo lugar – V. Exª não me deu a honra 
de ouvir a primeira parte do meu discurso –, eu apon-
to, contrariamente ao que diz V. Exª, que grandes em-
presas petroleiras no mundo, como a Shell e a British 
Petroleum, apresentaram aumento nos seus lucros, e 
aumento fantástico. Por quê? Porque o preço do pe-
tróleo vai muito bem.

Em terceiro lugar, me referi também à diferença 
que há entre o preço da gasolina nos EUA e o preço 
da gasolina com a qual nós abastecemos nosso carro 
aqui em Brasília. A diferença não é tão grande assim, 
ainda que se considere o volume de impostos obtidos 
no preço da nossa gasolina. Ora, utilizar a Petrobras 
para segurar a inflação que o Governo não consegue 
segurar com a sua política macroeconômica, tenha pa-
ciência! Como segurar também passagem de ônibus, o 
preço da abobrinha, o preço da mandioca. Aonde vamos 
chegar, Sr. Presidente? Vamos voltar ao controle de 
preços? Esse tipo de política econômica de utilização 
das empresas públicas como mecanismos de controle 
da inflação, das tarifas públicas, dos preços públicos, 
dos preços praticados pelas empresas públicas como 
método de controle da inflação levou à crise do setor 
publico brasileiro no final do regime militar. 

Então, não é uma política que deva ser seguida. 
Não é uma política sustentável. 

(Interrupção do som.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quanto à balança comercial, meu que-
rido amigo, Senador Anibal Diniz, o que ocorre é exa-
tamente o contrário. Antes, importava-se petróleo e 
exportavam-se derivados. Agora, exporta-se petróleo 
e importam-se derivados, ou seja, nós estamos impor-
tando produtos de maior valor agregado e exportando 
produtos de menor valor agregado. Esse é um fator 
de desequilíbrio da balança comercial brasileira, meu 
querido amigo, Senador Anibal Diniz, ao contrário do 
que afirma V. Exª. Hoje, a política errada adotada pela 
Petrobras levou a essa situação.

A Presidente Graça Foster começa, no seu pla-
no de negócios anunciado esta semana – e me referi 
a isso no início do meu discurso –, a fazer, digamos 
assim, autocrítica na prática dos erros gritantes co-
metidos na gestão anterior, e que não ocorreu outro-
ra. Ocorreu, na gestão Lula, Dilma, com a presença 
da Senhora Presidente da República, à época Chefe 
da Casa Civil e antes Ministra de Minas e Energia, na 
presidência do Conselho de Administração.

Tomara, Sr. Presidente, que o Governo consiga 
se redimir dos erros do passado. Tomara! E nós esta-
remos vigilantes aqui. Esta é a nossa função.

Aprecio, no aparte que V. Exª me fez há pouco, 
meu querido amigo, Senador Anibal Diniz, que V. Exª 
não bateu na tecla que outros companheiros seus 
fizeram soar ao longo da semana, demonizando a 
oposição. Ainda ontem, uma ilustre representante do 
PCdoB aqui no Senado quase que nos chamou de ini-
migos da Pátria, porque apontamos erros na gestão 
da Petrobras que os próprios funcionários da Petro-
bras reconhecem e que a própria presidente atual da 
Petrobras reconhece, e esse é o papel da oposição.

Oxalá consigamos corrigi-los, eles consigam cor-
rigi-los. Nós estaremos aqui, para vigiar e para cobrar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento o Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, que sempre nos traz temas de interesse nacional.

Eu queria convidar a fazer uso da palavra o Se-
nador Anibal Diniz, mas, antes, não posso deixar de 
fazer o registro – e sei que o Senador Anibal também o 
fará – da presença neste plenário, Senador Aloysio, do 
Deputado Taumaturgo Lima, que é um ilustre Deputado 
Federal pelo Acre; do Deputado Estadual Geraldo Pe-
reira; do Deputado Estadual Jonas Lima e também dos 
Vereadores Rose Costa e Marcelo Macedo, que nos 
estão dando o privilégio da visita. São todos do Acre, 
de Rio Branco, e logo conversaremos um pouco. Eles 
nos dão a honra de estarem aqui. Eu queria anunciar 
a todos de Rio Branco e do Acre o privilégio de termos 
aqui, nesta sexta-feira, pela manhã, esses convidados.

Mais uma vez, quero cumprimentar V. Exª, Sena-
dor Aloysio, pelo pronunciamento. É um tema cativante 
e estratégico para o País, mas, lamentavelmente, eu 
não pude estar aí embaixo para também ter o privilégio 
de aparteá-lo. Fica para uma próxima oportunidade, 
pois, certamente, V. Exª trará novamente esse tema, 
já que é um dos temas que requerem o envolvimento 
de todos nós.

Com a palavra, o Senador Anibal Diniz, pelo tem-
po regimental de 20 minutos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo 
Sr. Presidente, Senador Jorge Viana; Srs. Senadores; 
telespectadores da TV Senado; ouvintes da Rádio Se-
nado, quero fazer um cumprimento muito especial ao 
Deputado Federal Taumaturgo Lima, que nos honra e 
que tem tido uma atuação brilhante e comprometida em 
defesa do Estado do Acre, e aos Deputados Estaduais 
Geraldo Pereira e Jonas Lima, que, ao lado do Gover-
nador Tião Viana, têm sido um suporte fundamental 
para as decisões mais importantes que a Assembleia 
Legislativa do Acre tem tomado em defesa do povo 
do Acre, em defesa dos investimentos, em defesa de 
todos os avanços que continuam sendo empreendi-
dos naquele Estado desde que tivemos a experiência 
de Jorge Viana como Governador, depois com Binho 
Marques como Governador e, agora, com o Governa-
dor Tião Viana, que nos tem honrado muito com gran-
des empreendimentos, com grandes investimentos e 
com grandes programas sociais, visando a melhorar 
a qualidade de vida, o nível de renda e a capacidade 
de enfrentamento de crise do povo acriano.

Quero também saudar dois Vereadores da nossa 
capital que estão aqui presentes, o Vereador Marcelo 
Macedo e a Vereadora Rose Costa, dois companhei-
ros do Partido dos Trabalhadores, que têm dado uma 
contribuição muito importante na capital acriana, ad-
ministrada pelo Prefeito Marcus Alexandre.

Sejam todos muito bem-vindos ao plenário do 
Senado Federal!

Cumprimento ainda João Lima, que também está 
aqui presente.

São todos muito bem-vindos e nos honram muito 
com a sua presença neste ambiente!

Eu não vou ocupar o meu tempo novamente fa-
zendo aqui a defesa da Petrobras e do BNDES, que 
têm sido motivo de críticas repetidas da oposição neste 
plenário, mas é preciso deixar claros alguns posiciona-
mentos que têm um sentido filosófico na nossa vida. A 
gente tem de externá-los ao povo brasileiro, para não 
passar qualquer sinal de omissão, Senador Paim, que 
nos honra com sua presença.
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Existe um fenômeno chamado “o estouro da 
manada”, que é muito comum em economia. Esse fe-
nômeno ocorre quando a gente se depara com uma 
situação em que o povo pode entrar em polvorosa por 
um fenômeno. Imaginem só se sair uma manchete di-
zendo que o Banco do Brasil vai quebrar! Imaginem 
quantos correntistas correriam atrás de arrancar suas 
poupanças e poderiam levar, sim, uma instituição da 
máxima credibilidade ao risco de quebra!

A gente fala que a oposição joga contra a Pe-
trobras porque ela fica batendo na tecla de que a Pe-
trobras é uma empresa que está sob risco. Imaginem 
se os milhões de acionistas que tem a Petrobras se 
sentirem ameaçados de terem seus rendimentos di-
minuídos ou de terem prejuízo! Pode acontecer, sim, 
um fenômeno de uma grande venda de ações, e, aí 
sim, as ações poderão sofrer uma queda.

A Presidenta Graça Foster já mostrou claramente 
que tem absoluto controle da situação da Petrobras e 
que tem absoluto conhecimento dos problemas que a 
Petrobras está vivendo e já tem um plano estratégico 
estabelecido para dar os passos que se fazem neces-
sários para que a Petrobras volte a ter os níveis de lucro 
anteriores. Falo de níveis de lucro, porque a Petrobras 
não teve prejuízo, mas teve uma redução dos seus 
lucros, de R$36 bilhões em 2011 para R$21 bilhões 
em 2012, ou seja, mantém uma lucratividade impor-
tantíssima. E nós temos que deixar claro ao acionista 
que essa situação não requer nenhum tipo de atitude 
precipitada por parte do acionista. O acionista pode fi-
car certo de que a Petrobras está em boas mãos e de 
que a Presidenta Dilma e o Presidente Lula são dois 
defensores árduos e decididos desse patrimônio, que 
é um patrimônio nacional da máxima importância para 
o povo brasileiro.

Mas, Sr. Presidente, venho hoje à tribuna para 
fazer um relato da agenda que cumpri ontem no Rio 
de Janeiro com o Governador Tião Viana, no momento 
em que foi assinado o primeiro acordo subnacional a 
respeito de crédito de carbono. Foi um acordo firmado 
entre o Governo do Acre e o Governo do Rio de Janei-
ro, tendo como financiador o BNDES – Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social.

É um ato, Sr. Presidente, da máxima importân-
cia neste momento, no cenário internacional, porque 
sabemos que a crise na Europa e nos Estados Uni-
dos comprometeu também o mercado de carbono, 
que é um mercado ainda incipiente, um mercado que 
ainda não se consolidou. É claro que, com a crise na 
Europa e nos Estados Unidos, automaticamente, os 
investimentos na área de mercado de carbono, que 
estavam começando a acontecer, também tiveram 
um refluxo importante. Dessa vez, temos um contrato 

que é o primeiro acordo subnacional, porque envolve 
duas federações do Estado brasileiro, o Estado do Rio 
de Janeiro e o Estado do Acre, para tratar de crédito 
de carbono.

Graças a todos os esforços empreendidos ao 
longo da história do Estado do Acre, graças ao movi-
mento de resistência socioambiental liderado por Chi-
co Mendes, por Marina e por muitos outros lutadores 
em defesa da floresta, graças a esse enfrentamento, 
graças às políticas públicas que foram empreendidas 
a partir de 1999, quando V. Exª assumiu o Governo 
do Acre, Senador Jorge Viana, e a partir de todos os 
empreendimentos feitos, do Zoneamento Ecológico-
-Econômico, do respeito e da valorização da vocação 
natural do Acre, que é uma vocação florestal, o Estado 
do Acre conservou e mantém hoje 87%, 88% de sua 
floresta preservados. Isso é muito importante.

O Rio de Janeiro é um Estado industrializado, 
um Estado que tem uma grande população, um Es-
tado que tem uma grande emissão de gases poluen-
tes. Então, temos aí uma parceria perfeita, que é uma 
parceria entre um Estado que tem uma preocupação 
ambiental e que tem desafios a serem superados, que 
é o Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Acre, que 
pode oferecer serviços de sequestro de carbono, por 
conta da preservação de 87%, 88% de suas florestas.

Isso tudo faz com que a gente dê um significa-
do especial ao ato do qual tive a honra de participar 
ontem, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Foi um 
ato presidido pelo Presidente do BNDES, o Sr. Lucia-
no Coutinho. Estavam presentes o Secretário de Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Minc; o Gover-
nador Tião Viana; o Secretário de Meio Ambiente do 
Acre, Carlos Edegard de Deus; o Secretário Estadual 
do Instituto de Mudanças Climáticas, Eufran Amaral. 
Estava presente também o Dr. Guilherme Lacerda, que 
é um Diretor do BNDES que cuida de muitas áreas ao 
mesmo tempo. Ele é diretor da área de infraestrutura, 
que trata de todos os investimentos agropecuários. Os 
investimentos infraestruturais nos Estados também pas-
sam pela Diretoria do Dr. Guilherme Lacerda. Agora, 
ele está atuando também, com especial atenção, no 
Fundo da Amazônia, no qual trabalha.

Nós tivemos uma reunião de trabalho muito impor-
tante entre o Governo do Estado do Acre e o BNDES, 
para tratar justamente do financiamento, a partir do Fun-
do da Amazônia, para a efetivação do CAR – Cadastro 
Ambiental Rural –, no Estado do Acre, para que seja 
completamente legalizada a situação daqueles produ-
tores que ainda têm algum tipo de passivo ambiental.

Então, isso é muito importante, porque esses 
esforços todos reunidos trazem maior segurança, no 
sentido de que o Acre vai continuar seu projeto de de-
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senvolvimento sustentável com o apoio do BNDES, que 
é esse importante banco de incentivo ao desenvolvi-
mento, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, que não tem como premissa cen-
tral o lucro, mas, sim, o desenvolvimento econômico, 
o fortalecimento do Brasil.

Dessa forma, esse ato foi da máxima importân-
cia para o Governo do Acre, para o Governo do Rio 
de Janeiro e também para o BNDES.

Quero ressaltar aqui, Sr. Presidente, o quão im-
portante foi o pronunciamento do Secretário Carlos 
Minc, Secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, 
porque ele conseguiu mostrar, de maneira muito efi-
ciente – ele foi uma pessoa muito convincente no seu 
discurso –, que a política de valorização do crédito de 
carbono nada mais é do que dar as condições para 
aquele povo, para aquele Estado que preserva a sua 
floresta e que contribui para o sequestro de carbono, 
para as famílias sobreviverem sem ter de desmatar. Na 
medida em que temos alternativa de financiamento, na 
medida em que temos serviços ambientais remune-
rados, aí sim, temos maior garantia de que a floresta 
será preservada.

Esse tem sido basicamente o princípio norteador, 
tem sido a nossa bússola, no Governo do Acre, desde 
que V. Exª, Senador Jorge Viana, assumiu o Governo 
do Estado. O objetivo central é dar uma contribuição 
ambiental ao Brasil e ao mundo.

Para isso, precisamos preservar a floresta, mas, 
para preservá-la, precisamos dar condições de vida 
para os povos que as habitam. E, nesse sentido, todos 
os empreendimentos têm sido adotados, muitos inves-
timentos aconteceram. Temos, na cidade de Xapuri, um 
empreendimento da máxima importância para esse 
projeto, que é a indústria de preservativos de borra-
cha natural, a indústria de preservativos masculinos, 
que tem como matéria-prima a borracha natural. A 
produção é de 100 milhões de preservativos por ano, 
e 100% dessa produção são adquiridos pelo Ministé-
rio da Saúde. Ontem mesmo, nessa conversa com o 
Governo do Rio de Janeiro, estabeleceu-se a possi-
bilidade de o Rio de Janeiro também comprar esses 
preservativos, aumentando a nossa produção, que, no 
futuro, não vai ser mais de 100 milhões de preservativos 
por ano, mas de 200 milhões de preservativos, e o Rio 
de Janeiro pode vir a comprar parte dessa produção.

A mesma coisa se dá em relação à castanha. A 
nossa castanha é produzida e gerenciada pela Coo-
peracre, que é uma cooperativa superavitária, que tem 
um trabalho excepcional no Estado do Acre, compran-
do toda a castanha e beneficiando-a. Ontem, no Rio 
de Janeiro, foi apontada a possibilidade pelo Secre-
tário Carlos Minc de que o Rio de Janeiro adote em 

suas escolas a castanha como suplemento alimentar, 
o que vai dar uma importante contribuição no sentido 
da garantia da proteína necessária para os estudan-
tes da rede pública do Rio de Janeiro. Essa castanha 
será comprada do Estado do Acre, como um esforço 
exatamente de garantir a produção natural por aqueles 
homens e mulheres que protegem a floresta.

O castanheiro, aquele que, a cada safra, retira a 
castanha e faz sua comercialização para a cooperativa 
Cooperacre, tem o maior interesse do mundo de que 
as castanheiras sejam preservadas. Portanto, eles pró-
prios são os guardiões por excelência da floresta. Os 
seringueiros também são guardiões por excelência da 
floresta. Então, todas as possibilidades que pudermos 
desenvolver no sentido de encontrar mais parcerias para 
a comercialização de crédito de carbono, tudo isso vai 
contribuir com o seringueiro, com o castanheiro, com 
o piscicultor, que também está aderindo a esse gran-
de programa de piscicultura do Acre. A piscicultura é 
outra categoria econômica no Estado do Acre, outro 
segmento importante. O piscicultor agride muito pouco 
o meio ambiente. Em vez de utilizar uma grande ex-
tensão de terra para a criação de gado, por exemplo, 
o piscicultor, com uma pequena extensão, consegue 
fazer uma produção importante com uma lucratividade 
maior, sem agressão ao meio ambiente.

Então, esses aspectos todos estão hoje presen-
tes nessa política de desenvolvimento sustentável que 
teve início com o Governador Jorge Viana, que teve 
aprofundamento com Binho Marques e que, hoje, dá 
um passo além com o Governador Tião Viana.

Quero externar todo o meu contentamento em 
poder ver concretizada uma coisa que era um sonho e 
que, aos poucos, caminha para se tornar uma realidade.

Ouço, com muita atenção, o Senador Jorge Via-
na, que muito nos honra ao acompanhar esse pro-
nunciamento.

O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Anibal, eu queria só cumprimentá-lo. Lamentavelmente, 
ainda há pouco, houve um debate com o Senador Aloy-
sio, um debate elevado sobre a Petrobras. Fiquei muito 
feliz de ver V. Exª, que estudou esse assunto também, 
fazendo a defesa daquilo que é patrimônio do Brasil. A 
gente pode dizer que o aparte de V. Exª estava muito 
vinculado à realidade, às mudanças para melhor que a 
Petrobras está experimentando, para superar os desa-
fios que ela, outras companhias e o mundo vivem. Mas 
eu queria, antes de tudo, dizer que eu tinha combinado, 
inclusive com o Tião, com o Governador Tião Viana, que 
eu acompanharia também esse ato da maior importân-
cia, realizado ontem, assinado com o ex-Ministro e hoje 
Secretário de Meio Ambiente do Rio, Carlos Minc. O 
Acre começar a fazer escola. No fundo, é um trabalho 
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feito no Acre, e, de alguma maneira, tive meu papel de 
colaboração, bem como V. Exª, que acompanhou todo o 
meu governo. Depois, o Governador Binho deu passos 
importantes, assinou acordos com a Califórnia. Hoje, 
posso dizer que o Acre é o Estado que mais se preparou, 
que mais criou condições para bem usar seus recursos 
naturais. Eu vou já fazer um pronunciamento sobre o 
Dia Mundial da Água. Quero dizer que lamento não ter 
podido estar lá ontem, mas eu me senti representado 
por V. Exª na assinatura. Nós estamos nos dividindo 
aqui, não é? Um fica, o outro vai. Mas sempre estamos 
na defesa dos interesses do Acre. E quero dizer que 
organizações como o BNDES, o Banco Mundial (BID) 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bird) 
apoiam os projetos do Acre, porque são projetos com 
consistência, são projetos que tem um envolvimento dos 
movimentos sociais e da sociedade e um compromisso 
com a conservação dos recursos naturais. No Acre, a 
busca incessante nossa é de consolidar as bases do 
desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sus-
tentável mexe com a qualidade de vida, com a ativida-
de econômica sustentável, com geração de emprego, 
com uma sociedade mais justa, que são princípios que 
estão colocados na vida daqueles que têm compromis-
so, através da política, com a promoção de um mundo 
melhor, de uma sociedade melhor. Então, eu só queria 
parabenizá-lo por esse pronunciamento e dizer que me 
senti representado por V. Exa ontem, na assinatura do 
ato, a que eu não pude ir, do Governador Tião Viana, 
do Governo do Acre, com o Governo do Rio de Janeiro.

Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito 

obrigado, Senador Jorge Viana. Quero transmitir aqui a 
V. Exa o quanto de respeito o Estado do Acre tem hoje 
junto ao BNDES. Isso ficou muito expresso na reunião 
de trabalho que tivemos com o Dr. Guilherme Lacerda. 
Ele pôde historiar um pouquinho sobre os passos todos 
que foram dados nos últimos 14 anos no Estado do 
Acre, sempre com a contribuição do BNDES, em uma 
demonstração inequívoca de que o sentido maior desse 
banco é realmente contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do nosso Brasil, nos mais diferentes 
pontos deste imenso País, e ajudando comunidades 
isoladas de que não se faz ideia que sequer existam, 
e lá está a presença do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social. Portanto, têm o nosso 
maior respeito o princípio e a forma responsável com 
que a direção do BNDES conduz os seus destinos.

E para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de fa-
zer aqui uma leitura da nota técnica encaminhada pelo 
Governo do Acre para explicitar o que foi esse acordo 
binacional assinado, ontem, entre o Governo do Esta-
do do Acre e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
tendo o BNDES como financiador. Ao mesmo tempo, 

gostaria de solicitar, Sr. Presidente, a sua publicação 
na íntegra, para que constasse dos Anais do Senado 
Federal este documento que considero da maior im-
portância, como bem frisou o Senador Jorge Viana, 
porque se trata do início de um mercado de carbono no 
plano nacional. É o primeiro acordo subnacional entre 
dois Estados brasileiros, entre duas unidades da Fe-
deração, para tratar especificamente sobre crédito de 
carbono, iniciando assim um mercado que, quem dera, 
e se Deus quiser e os esforços todos empreendidos 
tiverem o sucesso que nós esperamos, no futuro será 
algo que vai contribuir muito para o desenvolvimento 
da nossa Amazônia, de todos os Estados amazônicos.

Então, diz a nota de cooperação técnica do Gover-
no do Acre com o Governo do Estado do Rio de Janeiro:

O Estado do Acre, a partir de 1999, experi-
menta um novo ciclo de desenvolvimento ba-
seado fortemente no manejo sustentável dos 
seus recursos florestais, nas raízes culturais 
de sua população, na credibilidade do cresci-
mento da economia regional e na inauguração 
de uma cultura de gestão eficiente, tanto no 
setor público quanto no setor privado.
O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 
tem assumido um papel fundamental na con-
solidação do desenvolvimento sustentável do 
Estado do Acre. O ZEE [que é o Zoneamento 
Ecológico-Econômico], constitui-se num instru-
mento norteador entre o Governo e a sociedade 
acerca das estratégias de gestão do território e 
promoção de investimentos públicos e privados.
A fim de regularizar o passivo ambiental das 
propriedades rurais acumulado nos últimos 
dez anos, o Governo do Estado criou a Políti-
ca de Valorização do Ativo Ambiental Flores-
tal, lançada em 12 de setembro de 2008. As 
áreas prioritárias para implementação dessa 
política são as de influência direta das rodo-
vias federais (BR-364 e BR-317) e estaduais, 
sendo estas áreas ocupadas pela agricultura 
familiar em projetos de assentamento, peque-
nos produtores em posse, médios e grandes 
pecuaristas e áreas florestais de seringais.
Para estabelecer uma base sólida, para desen-
volver mecanismos de valorização da floresta, 
o Governo do Acre elaborou, junto com a so-
ciedade civil, a Lei n° 2.308, de 2010, que cria 
o Sistema Estadual de Incentivos a Serviços 
Ambientais (SISA). A Lei do Sisa estabelece 
um conjunto de princípios, instituições e instru-
mentos capazes de proporcionar uma estrutura 
adequada para o desenvolvimento de um setor 
econômico inovador do século XXI: a valorização 
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econômica da conservação do meio ambiente, 
através de incentivos aos serviços ambientais.
A Lei do Sisa cria um arranjo institucional ne-
cessário para promover iniciativas no Estado 
e fazer a sua conexão com o mercado e, ex-
plicitamente, prevê a harmonização e articula-
ção com um futuro sistema nacional, sistemas 
subnacionais e potenciais sistemas internacio-
nais de incentivos para serviços ambientais.
As negociações com o Estado do Rio de Ja-
neiro datam ainda do ano de 2010, sendo que 
a diretriz principal sempre foi a de convergir os 
objetivos da Lei Federal n° 12.187, de 2009, 
que instituiu a Política Nacional sobre Mudan-
ça do Clima( PNMC), e das Leis Estaduais no 
Rio de Janeiro, a Lei n° 5.690, de 14 de abril 
de 2010, que instituiu a Política Estadual sobre 
Mudança Global do Clima e de Desenvolvimento 
Sustentável, e a Lei Estadual do Acre, a Lei n° 
2.308, de 2010, que criou o Sistema Estadual 
de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA).
Neste sentido, durante a Rio+20, em 26 de 
junho de 2012, assinou-se o Termo de Coope-
ração entre os Estados, que tem por objeto ex-
pressar a vontade dos partícipes em cooperar, 
na busca de ações conjuntas que contribuam 
para a redução dos impactos da mudança de 
clima para um meio ambiente mais saudável; 
em aperfeiçoar a qualidade de vida nos Es-
tados do Acre e no Estado do Rio de Janei-
ro; bem como em promover uma cooperação 
mais ampla entre os Partícipes, no que tange 
a problemas ambientais, com suas respecti-
vas competências e baseado nos princípios da 
reciprocidade, intercâmbio de informações e 
benefício mútuo entre os dois Estados.
O Novo Acordo de Cooperação Técnica [que foi 
assinado ontem], agora contando com o BNDES, 
tem como objetivo principal contribuir para a efi-
ciência da economia brasileira em carbono e en-
vidar esforços para propiciar o desenvolvimento 
de um mercado de ativos ambientais brasileiro.
E desta forma avançar em três pontos específi-
cos: promover o inventário de carbono das em-
presas e análise de viabilidade e dos mecanis-
mos que possam contribuir para a estruturação 
de um mercado de permissões de emissões de 
GEE [gás de efeito estufa] no Brasil (“Mercado 
de Permissões”); avançar na estruturação de 
uma rede de conhecimento em economia de 
baixo carbono (“Rede Brasil Carbono Eficiente”); 
e realizar estudo de viabilidade de estruturação 
de uma bolsa de ativos ambientais.

Além disso, o Acordo de Cooperação prevê a 
possibilidade de adesão futura de outros órgãos 
e entes da Administração Pública Direta e Indire-
ta, nos níveis federal, estadual e municipal, que 
possam contribuir com suas competências téc-
nicas pertinentes aos escopos do [atual] Acordo.
A valorização dos serviços ambientais providos 
pelos produtores e protetores da floresta tem 
que ser um meio, e não fim, de garantir produ-
ção sustentável ou fortalecimento de cultura e 
maior proteção dos recursos naturais. Neste 
contexto o REDD [que é o esforço pela emissão 
das emissões por desmatamentos e degrada-
ção] é mais um dos instrumentos para ajudar 
nesta árdua missão de reduzir desmatamento 
na Amazónia, e a consolidação do mercado 
brasileiro de emissões pode se constituir num 
passo importante desta valorização.
O Acre busca esta ajuda interessada, para 

que através da ampliação dos investimentos 
no Sisa se tenha a garantia da redução de 
emissões e ampliação dos programas de de-
senvolvimento sustentável.

Foi esse o teor do acordo assinado ontem com o 
Governo do Rio de Janeiro, dando início a um merca-
do que pode vir a ser muito promissor, tanto no plano 
interno, quanto no plano internacional, e foi o primeiro 
acordo subnacional envolvendo duas unidades da Fede-
ração, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Acre, 
para o mercado de carbono e, dessa maneira, há uma 
possibilidade de remuneração por serviços ambientais. 

Tenho certeza de que o agricultor que trabalha 
adequadamente as exigências ambientais, o seringuei-
ro, o castanheiro, aquele produtor, o piscicultor que 
também procura ter a sua atividade sempre pautada 
pelo respeito ao meio ambiente estarão sendo reconhe-
cidos e remunerados e, dessa maneira, a gente estará 
dando uma grande contribuição para a preservação 
da Amazônia e para o equilíbrio climático do planeta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado pela atenção, pela deferência 

e agora tenho que sair às pressas para o aeroporto, 
porque temos agenda a cumprir no Estado do Acre 
e temos três horas de voo daqui de Brasília para Rio 
Branco, saindo o voo exatamente às 11 horas. Muito 
obrigado pela atenção e tenhamos todos um bom e 
bem produtivo final de semana.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO
(Inserido os termos do art. 210, inciso I, §2º, 
do Regimento Interno.)
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Cooperação Técnica do Governo do Acre  
com o Governo do Rio de Janeiro

O Estado do Acre, a partir de 1999, experimenta 
um novo ciclo de desenvolvimento baseado fortemen-
te no manejo sustentável dos seus recursos florestais, 
nas raízes cultuais de sua população, na credibilidade 
do crescimento da economia regional, e, na inaugura-
ção de uma cultura de gestão eficiente, tanto no setor 
público quanto no setor privado.

O Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE tem 
assumido um papel fundamental na consolidação do 
desenvolvimento sustentável do Estado. O ZEE cons-
titui-se num instrumento norteador entre o governo 
e a sociedade acerca das estratégias de gestão do 
território e promoção de investimentos públicos e pri-
vados. A fim de regularizar o Passivo Ambiental das 
propriedades rurais acumulados nos últimos dez anos, 
o Governo do Estado criou a Política de Valorização 
do Ativo Ambiental Florestal, lançada em 12 de setem-
bro de 2008. As áreas prioritárias para implementação 
dessa Política são as de influência direta das rodovias 
federais (BR-364 e BR-317) e estaduais, sendo estas 
áreas ocupadas pela agricultura familiar em projetos de 
assentamento, pequenos produtores em posse, médios 
e grandes pecuaristas e áreas florestais de seringais.

Para estabelecer uma base sólida para desenvol-
ver mecanismos de valorização da floresta, o Governo 
do Acre elaborou, junto com a sociedade civil a Lei nº 
2.308/2010 que cria o Sistema Estadual de Incentivos a 
Serviços Ambientais (SISA). A Lei do Sisa estabelece um 
conjunto de princípios, instituições e instrumentos capazes 
de proporcionar uma estrutura adequada para o desen-
volvimento de um setor econômico inovador do século 
XXI: a valorização econômica da conservação do meio 
ambiente, através de incentivos aos serviços ambientais.

A Lei do Sisa cria um arranjo institucional ne-
cessário para promover iniciativas no estado e fazer 
a sua conexão com o Mercado e explicitamente prevê 
a harmonização e articulação com um futuro sistema 
nacional, sistemas subnacionais e potenciais sistemas 
internacionais de incentivos para serviços ambientais.

As negociações com o Estado do Rio datam ainda 
do ano de 2010, sendo que a diretriz principal sempre 
foi de convergir os objetivos da Lei Federal nº 12.187 
de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima – PNMC, e das Leis Estaduais no Rio 
de Janeiro, a Lei nº 5.690, de 14 de abril de 2010, que 
instituiu a Política Estadual sobre Mudança Global do 
Clima e de Desenvolvimento Sustentável e no Acre, 
a Lei nº 2.308 de 2010, que criou o Sistema Estadual 
de Incentivos a Serviços Ambientais – SISA.

Neste sentido durante a Rio+20, em 26 de junho 
de 2012, assinou-se o Termo de Cooperação entre os 
Estados que tem por objeto expressar a vontade dos 
Partícipes em cooperar, na busca de ações conjuntas 
que contribuam para a redução dos impactos da mu-
dança de clima para um meio ambiente mais saudá-
vel; em aperfeiçoar a qualidade de vida nos Estados 
do Acre e o no Estado do Rio de Janeiro; bem como 
em promover uma cooperação mais ampla entre os 
Partícipes, no que tange a problemas ambientais, com 
suas respectivas competências e baseado nos princí-
pios da reciprocidade, intercâmbio de informações e 
benefício mútuo entre os dois Estados.

O Novo Acordo de Cooperação Técnica a ser 
assinado nesta semana, agora contando com o BN-
DES, tem como objetivo principal de contribuir para a 
eficiência da economia brasileira em carbono e envi-
dar esforços para propiciar o desenvolvimento de um 
mercado de ativos ambientais brasileiro.

E desta forma avançar em três pontos específicos:

• Promover o inventário de carbono das empre-
sas e análise de viabilidade e dos mecanismos 
que possam contribuir para a estruturação de 
um mercado de permissões de emissões de 
GEE no Brasil (“Mercado de Permissões”);
• Avançar na estruturação de uma rede de co-
nhecimento em economia de baixo carbono 
(“Rede Brasil Carbono Eficiente”); e
• Realizar estudo de viabilidade de estruturação 
de uma bolsa de ativos ambientais.

Além disso, o Acordo de Cooperação prevê a pos-
sibilidade de adesão futura de outros órgãos e entes 
da Administração Pública Direta e Indireta, nos níveis 
federal, estadual e municipal, que possam contribuir 
com suas competências técnicas pertinentes aos es-
copos do Acordo.

A valorização dos serviços ambientais providos 
pelos produtores e protetores da floresta tem que ser 
um meio e não fim, de garantir produção sustentável 
ou fortalecimento de cultura e maior proteção dos re-
cursos naturais. Neste contexto o REDD é mais um 
dos instrumentos para ajudar nesta árdua missão de 
reduzir desmatamento na Amazônia e a consolidação 
do mercado brasileiro de emissões pode se constituir 
num passo importante desta valorização

O Acre busca esta ajuda interessada, para que 
através da ampliação dos investimentos no Sisa se 
tenha a garantia da redução de emissões e amplia-
ção dos programas de desenvolvimento sustentável.
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Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim Bloco/PT – RS) 
– Meus cumprimentos, Senador Anibal Diniz, princi-
palmente pela defesa brilhante que fez da nossa que-
rida Petrobras. Como sempre antenado e preparado. 
Parabéns a V. Exª.

Senador Jorge Viana, 1º Vice-Presidente da Casa, 
pelo tempo que entender necessário para o seu pro-
nunciamento.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro 
Presidente Paulo Paim, Senadores e Senadoras, eu 
queria cumprimentar a todos que nos acompanham na 
TV Senado, na Rádio Senado, através da Internet e 
dizer que venho à tribuna do Senado, como até anun-
ciei ainda há pouco, usando as redes sociais, para re-
gistrar aqui da tribuna do Senado, nesta sexta-feira, o 
Dia Internacional da Água. Esse é o objetivo principal. 
Mas, antes, eu queria pedir a atenção de todos e fazer 
um registro singelo.
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Ontem, tive uma boa conversa com a ex-Ministra 
e ex-Senadora do Acre, uma grande companheira, Ma-
rina Silva. Tive com ela um encontro outro dia na Feira 
do Guará, ela militando, como sempre fez na vida, e 
marcamos de conversar.

Lamentavelmente, algumas distorções foram fei-
tas em relação ao apoiamento ou não à Rede Susten-
tabilidade, que ela e outros bons brasileiros estão pro-
curando consolidar no País. E eu queria registrar aqui 
na tribuna do Senado, porque acho que devo sempre 
contas por ocupar um cargo público, que, ainda hoje, 
estarei assinando um apoiamento para a criação do 
Partido Rede Sustentabilidade, que é liderado pela Se-
nadora Marina Silva e outros representantes de tantos 
movimentos sociais no País.

Eu queria dizer que faço essa assinatura por-
que, primeiro, que ela não tem nenhuma implicação 
do ponto de vista da minha filiação ao Partido dos Tra-
balhadores; não há nenhuma relação, nenhum outro 
comprometimento; mas entendo que a Rede Susten-
tabilidade, idealizada por grupos de jovens idealistas, 
comprometidos com o País, com o desenvolvimento 
sustentável, com a causa ambiental e que tem, entre 
outros líderes, como Marina Silva – que conheço bem 
–, não é mais um partido no meio dos 31 que temos, 
nem mais um partido no meio de 60 que estão se or-
ganizando. É um Partido que tem base social, legitimi-
dade. Isso, para mim, é um filtro importante. Qualquer 
segmento da sociedade que se organize é bom para 
a vida pública do País. O que não vale são os partidos 
cartoriais, Presidente Paim; em relação a esses, eu 
sou contra. Aqueles partidos criados a partir de livros, 
pastas e esquemas, para fazer negócio em véspera 
de eleição, trocando tempo de televisão e o do rádio, 
ou pegando financiamento, fundo partidário, para di-
minuir a importância da política brasileira. Então, só 
fica aqui o meu registro. 

Quero desejar sucesso, como já fiz, inclusive da 
tribuna do Senado, fui um dos primeiros a vir aqui de-
sejar sucesso a ex– Ministra, ex-Senadora e grande 
acreana, grande brasileira, Marina Silva, no sentido 
de ela consiga romper as barreiras, porque acho que 
ela terá muita dificuldade, todos da Rede Sustenta-
bilidade, porque, para quem trabalha com ética, com 
honestidade, tem dificuldade em cumprir algumas re-
gras da estrutura partidária deste País. Parece-me que 
essas regras foram feitas para facilitar a vida daqueles 
que são profissionais dos cartórios, mas tomara que 
a Marina tenha sucesso, porque acho que a política 
brasileira ganha com a chegada da Rede Sustenta-
bilidade, como ganhou com a chegada de partidos 
como o Partido dos Trabalhadores, que, com muito 
sacrifício, mudou a história da política do País, mudou 

a história dos governos deste País, mudou a história 
do povo brasileiro. Então, o PT, nos seus 33 anos de 
existência – de fato, não conheço nenhum outro Par-
tido que, em 33 anos, tenha feito o que o Partido dos 
Trabalhadores fez. Desejo sorte e, ao mesmo tempo, 
com essa minha assinatura, é uma maneira de eu to-
mar uma atitude concreta no sentido de ajudar para 
que a Rede Sustentabilidade possa cumprir e superar 
as dificuldades e as barreiras que são impostas por 
uma legislação envelhecida, que não ficou melhor com 
o tempo, ficou pior. Por isso, eu defendo a reforma 
política, o fortalecimento partidário, e acho que esse 
novo Partido, vindo com a legitimidade com que está 
vindo, fortalece a política no País, e não o contrário, 
da mesma sorte que alguns outros partidos cartoriais, 
de que a gente só conhece as letrinhas, enfraquecem 
a política brasileira quando são criados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Jorge, permita-me que eu diga que 
conversei com V. Exª também, dialogamos sobre isso 
e, junto com o Senador Simon, assinei, na mesma li-
nha do discurso de V. Exª.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
bem. Fiz questão de, inclusive, informar a minha Ban-
cada, e hoje o Senador Anibal deve estar assinando lá 
no Acre. Aliás, a Marina está indo para o Acre hoje. To-
mara que ela consiga ter no Acre um espaço – onde o 
povo gosta tanto dela e reconhece tanto o seu trabalho 
– , um grande apoiamento, para que ela tenha condi-
ções para que a Rede Sustentabilidade se transforme 
num Partido político, atendendo a legislação eleitoral 
de organização partidária do nosso País.

Mas, Sr. Presidente, e todos que me dão o pri-
vilégio da audiência nesta sexta-feira de manhã, nós 
começamos a sessão às 9h, como estabelece o Re-
gimento, e tenho procurado, nesta missão honrosa 
de ser o Vice-Presidente desta Casa, cumprir bem 
minhas funções. 

Venho à tribuna para fazer um registro, porque 
hoje é o Dia Mundial da Água e, mais do que isso, além 
do dia 22 de março, Dia da Água, a ONU escolheu 2013 
como o Ano Internacional da Cooperação pela Água, e 
isso é da maior importância. Nós não estamos falando 
de qualquer recurso, Senador Presidente Paim, esta-
mos falando de água, que é sinônimo de vida. 

O nosso planeta é tido como o Planeta Água, 
cantado em música, verso e prosa. Quando o conhe-
cimento técnico-científico possibilita a chegada de as-
tronautas, de equipamentos, de sondas e de satélites 
mais perto de outros planetas, eles vão até lá na busca 
incessante de encontrar água, porque encontrar água 
significa encontrar vida.
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Eu queria passar alguns dados, Sr. Presidente, 
para aqueles que nos acompanham pela Rádio Sena-
do, pela TV Senado, de acordo com os dados do último 
relatório da Organização das Nações Unidas sobre o 
tema. Passo a ler alguns dados que penso que são da 
maior importância. 

Nós temos aqui números que são muito chocan-
tes. Por exemplo, o volume total de água na terra – não 
sei se as pessoas que me acompanham têm noção – é 
de aproximadamente, isso são dados científicos, 1,4 
bilhão de quilômetros cúbicos. Olha, tem que ter uma 
calculadora muito boa para tentar chegar à dimensão 
do que significa 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. 
Mas veja só, Sr. Presidente, apenas 2,5% desse valor, 
cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, são de 
água doce. Então, nosso País é o Planeta Água, mas 
é o planeta da água salgada, dos mares. Vou repetir: 
do total de água que o nosso País tem, apenas 2,5% 
são de água doce. Desses 35 milhões de quilômetros 
cúbicos de água doce, em torno de 70% estão na for-
ma de gelo. Então, vejam a abundância, Sr. Presidente 
e todos os que nos acompanham. É o recurso mais 
abundante que nós temos na Terra – a água –, mas é 
o mais escasso, porque 97,5% da água que nós temos 
no planeta é água salgada. Ela não pode ser usada de 
maneira direta, nem para saciar a sede, nem em casa, 
nem na irrigação. O custo, a tecnologia para dessali-
nizar a água é um custo altíssimo. A tecnologia ainda 
é muito precária. Alguns países investem bilhões para 
poderem fazer uso dessa água salinizada, e eu queria 
dizer que o mais abundante dos recursos se transfor-
ma rapidamente no mais escasso, e segue sendo um 
dos recursos mais importantes para a vida.

Então, apenas 2,5% da água do planeta são de 
água doce e, desses 2,5% – e aí que as coisas co-
meçam a se complicar –, 70% desses 2,5% são de 
gelo, de água que também não está disponível para 
o uso, porque está em forma de geleira e cumpre um 
papel fundamental para o equilíbrio do clima e da vida 
no planeta.

Então, alguém poderia dizer: “Basta, então, fazer 
o degelo”. Não, mas isso compromete o clima. Aliás, 
esse é um dos problemas que nós estamos tendo hoje 
no País, tendo em vista a alteração do clima do planeta 
e com o degelo ocorrendo em padrões que chamam 
a atenção dos cientistas.

Então, se dos 35 milhões de quilômetros cúbi-
cos de água 70% são gelo, sobram, apenas 30% são 
encontrados, estão disponíveis. Mas tem uma outra 
agravante: cerca de 30% do recurso são encontrados 
no subsolo, de modo que somente 0,3% da água do 
planeta – 0,3% da água do planeta – está disponível 
em lagos e rios.

Os números são astronômicos, são dados enor-
mes, mas rapidamente dá para ver: bilhões de quilôme-
tros cúbicos de água disponíveis no planeta, mas ape-
nas 0,3% de toda essa água está disponível em cima 
do solo, em lagos e rios, disponível para a população. 

Em comparação com outros países, o Brasil está 
em uma posição privilegiada. Temos 12% das reser-
vas de água doce do Planeta. Então, esse recurso tão 
escasso no nosso País é uma das maiores reservas 
de água doce do Planeta, a maior reserva. O proble-
ma é que temos problemas internos, Senador Paim. A 
minha região tem 70% desses recursos e o Nordeste 
apenas 5%.

Hoje, pela manhã, assisti uma bela reportagem 
do Bom Dia Brasil e vi uma sertaneja nordestina, uma 
senhora muito humilde, manejando a água diante de 
uma seca arrasadora que o Brasil, que o Nordeste vive 
hoje. Normalmente, na coleta de água estão envolvidas 
as crianças e as mulheres. É penosa a situação das 
famílias quando se tem escassez de água. 

Na África é exatamente assim: são crianças e 
mulheres que ficam o dia inteiro lutando o dia inteiro 
atrás de água para higiene pessoal, para alimentação 
e para se manter vivo, para saciar a sede.

A reportagem terminou com uma senhora falando 
– uma reportagem muito bonita e parabenizo a equipe 
do Bom Dia Brasil – quando a jornalista perguntou: qual 
o sonho da senhora? Se a senhora tivesse água, se 
água aqui não fosse a conta-gotas. Ela, uma campo-
nesa, com rosto já muito sentido pelo tempo, pelo sol, 
pelo calor, pelas necessidades, aquela senhora falou 
de maneira muito singela e disse: “o meu sonho é to-
mar um bom banho, um banho para refrescar o meu 
corpo, para lavar meus cabelos, [e ela falou] até achar 
um xampu e lavar meus cabelos”.

Veja só, tem gente ainda no mundo, neste mundo 
que alguns acham já perfeito, que alguns abusam tanto, 
desperdiçam tanta água em casa – e um dos maiores 
problemas não é a escassez, mas o seu desperdício 
–, enquanto tem gente que já está mais para o fim do 
que para o começo da vida, que diz que o grande so-
nho – e era uma senhora negra, avó certamente, mãe, 
porque já tinha uma idade avançada – o seu sonho 
mesmo, se tivesse água, era tomar um bom banho e 
poder se refrescar.

Essa é a situação e vou falar alguns dados, Sr. 
Presidente. 

A cada 15 segundos, no mundo, uma criança 
morre de doenças relacionadas à falta de água potável.

Outro dado, Sr. Presidente: todos os anos, 3,5 
milhões de pessoas morrem no mundo por problemas 
relacionados ao fornecimento inadequado de água, à 
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falta de saneamento básico e à ausência de políticas 
de higiene.

São dados da ONU, Presidente Paulo Paim. São 
3,5 milhões de mortes por ano no mundo, no nosso 
Planeta, diretamente vinculados ao inadequado forne-
cimento de água, à falta de saneamento básico.

Quase 10% das doenças registradas ao redor do 
mundo poderiam ser evitadas se os governos investis-
sem mais no acesso à água, em medidas de higiene 
e em saneamento básico. Também dados da ONU.

Água é a sétima meta do milênio. 
No caso do Brasil, a situação, diria, comparada a 

outros países, é bem melhor, bastante diferente. Óbvio, 
pois se temos 12% da reserva de água doce do Pla-
neta! Mas, assim mesmo, é muito penosa a situação 
de muitos brasileiros. Até 2010, 81% da população 
tinham acesso à água tratada, mas apenas 46% dos 
brasileiros contavam com coleta de esgoto.

Essa situação está sendo enfrentada pelo PAC, 
pelo nosso Governo. O Presidente Lula começou um 
trabalho, que segue com a Presidenta Dilma.

No caso do Acre, eu trabalhei muito nessa área, 
Sr. Presidente, Paim. Lembro-me bem que, no Municí-
pio de Mâncio Lima, aliás, no Município de Rodrigues 
Alves, no Juruá, quando assumi o governo, apelidaram 
um boi, usado no transporte, veja só, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Jorge Viana, permita-me, antes que nos-
sos convidados se retirem – sei que V. Exª entenderá 
e vai gostar –, que eu faça o registro aqui da presen-
ça da Vice-Ministra do Ministério do Planejamento e 
Cooperação Externa, de Honduras, Karoline Pache-
co; do Vice-Ministro do Ministério de Autonomias, da 
Bolívia, Gonçalo Vargas; do Vice-Ministro do Ministé-
rio do Planejamento do Desenvolvimento da Bolívia, 
Flávio Claros. 

Sejam todos bem-vindos ao Brasil, nesta visita 
ao plenário do Senado, nesta manhã! Os senhores 
estão ouvindo, da tribuna, um dos melhores Senado-
res desta Casa – e é mesmo o que estou dizendo: 1º 
Vice-Presidente, ex-Governador do Acre e, hoje, Sena-
dor, eu diria, do Brasil, que é o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Cum-
primento os vizinhos da Bolívia e de Honduras, que 
compõem os governos desses países, que são amigos 
do Brasil. Bem-vindos ao Brasil e ao nosso Senado!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Boa estada no Brasil, um abraço a todos!

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Presi-
dente Paim, eu estava contando que, quando assumi 
o governo, houve dois episódios marcantes. 

O primeiro ocorreu no Município do Jordão: ape-
lidaram um motor, uma bomba de captação de água in 

natura do rio, de Já Vem. Isso para que houvesse água 
encanada, sem tratamento nenhum, tirando do rio, e 
os nossos rios carregam muito do nosso solo, trazendo 
sempre substâncias em suspensão. Mas eram tantas 
as promessas do governo, à época, de que o motor 
chegaria, que apelidaram o motor de Já Vem: “O Já 
Vem; o Já Vem chegou”. Era um motor. Eles queriam, 
pelo menos, captar a água, canalizar e recebê-la em 
casa; mesmo uma água – não estou dizendo que os 
nossos rios são sujos –, visualmente suja, sem ne-
nhum tratamento. 

O segundo episódio ocorreu no Município de 
Rodrigues Alves: Sanacre era a Companhia de Sa-
neamento do Acre, e apelidaram um boi de Sanacre. 
Fiquei impressionado com aquela história: Mas o que 
é que tem a ver? Por que estão chamando dessa for-
ma o boi, que pertencia a um senhor que tinha uma 
carroça e fazia carreta? Ele transportava material para 
um lado e para o outro. De uma hora para outra, o boi 
dele foi apelidado, passou a ser chamado de Sanacre. 
É porque, na época, não havia tratamento nenhum de 
água no Município – estou falando de 1998! E contra-
taram aquele senhor que tinha um boi, para que ele 
transportasse pela cidade, em camburões, água do rio. 
Como não havia nenhuma presença de companhia de 
saneamento – olha que País, num Município, na sede 
do Município! – apelidaram o boi de Sanacre. 

O problema é que não pagaram a conta do trans-
porte da água ao proprietário do boi. E, quando eu 
assumi, mataram o boi para vender a carne, porque 
ele não recebia o dinheiro e, assim, teve que matar o 
Sanacre. No Município, a companhia de saneamento 
era um carreto de um boi. A situação precária era essa. 

Hoje, nós temos água tratada em todos os Mu-
nicípios do Acre, em comunidades do interior. Isso 
eu comecei e o Governador Binho, e, agora, a água 
é uma das preocupações do Governador Tião Viana, 
que é médico infectologista, sabe que água é sinôni-
mo de saúde. 

Então, o nosso País hoje e o nosso Acre experi-
mentam mudanças importantes nesses números. Mas, 
daqui devo dizer que, nesta semana mesmo, em Rio 
Branco, caminhando no Parque do Tucumã, vi uma 
adutora estourada e o vazamento. Na mesma hora – 
era num sábado à tarde –, parei a minha caminhada, 
peguei o telefone e acionei técnicos do serviço de água 
e saneamento do Estado, porque aquela água não era 
do governo, aquela era água sendo desperdiçada, água 
tratada que ia deixar alguém sem o recurso. Penso que 
esse tem de ser o sentimento, de economizar, de cui-
dar. Daí a importância de trabalhos como o que vem 
sendo feito, inclusive pelo WWF, que trabalha muito 
com essa questão da água.
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Mas queria, então, Sr. Presidente, fazer a leitu-
ra aqui de alguns dados. Por exemplo, um dado que 
entendo ser da maior importância: entre 3 a 4 bilhões 
de pessoas do Planeta ainda não têm água encana-
da de qualidade confiável em seus lares. Vou repetir o 
número: nós somos 7 bilhões de pessoas neste mun-
do, 7 bilhões de almas: de 3 a 4 bilhões de pessoas 
no Planeta, no mundo, ainda não têm água encanada 
de qualidade confiável em seus lares. São dados da 
ONU; não estou inventando; não é achismo. São da-
dos da ONU. 

Estimativas internacionais apontam que a popu-
lação mundial aumente – veja como vai se agravar a 
situação – em 2,3 bilhões de pessoas até 2050. Certa-
mente, seremos 9,1 bilhões de habitantes no Planeta, 
em 2050. Então, nós vamos sair de quase 7 bilhões 
para 9 bilhões de habitantes. 

O Secretário-Geral da ONU Ban Ki-moon afir-
mou que a água é a chave para um desenvolvimento 
sustentável. Repito: o Secretário-Geral da ONU Ban 
Ki-moon afirmou que a água é a chave para um de-
senvolvimento sustentável, e alertou que, até 2030, 
quase metade da população do mundo terá problema 
de desabastecimento. 

Então, hoje, no Dia da Água, no Ano Internacio-
nal de Cooperação pela Água, estabelecido pela ONU 
– o Dia da Água foi criado décadas atrás, salvo enga-
no há duas décadas –, eu trago à tribuna do Senado, 
caro Presidente, Senador Paim, essas informações. O 
Chefe da ONU diz que, daqui a 17 anos, a demanda 
por água potável superará a oferta em mais de 40%.

Por que isso acontece? Eu estava observando 
os dados publicados na imprensa hoje. Há situações 
que nos colocam... Em países do Oriente Médio, da 
Ásia, boa parte da pouca água que eles têm tem de 
ser usada para produzir alimentos. E, quando eles vão 
produzir alimentos, falta água para as pessoas nas vi-
las, nas cidades. Então, é uma situação de se correr, o 
bicho pega; se ficar, o bicho come – é um dito popular. 
Veja: para produzir alimentos, precisam de água, por 
conta do clima e das condições áridas; quando usam 
água na irrigação, falta água para beber, água potável.

O Brasil tem 4,5 milhões de hectares irrigados, 
Presidente Paim. Mas o nosso potencial permite que 
o Brasil já esteja se credenciando para ser o maior 
produtor de alimentos do mundo. Isso é uma ques-
tão de tempo. Os Estados Unidos, que são o grande 
produtor de alimentos hoje do mundo, de grãos, de 
produtos agrícolas, não têm mais para onde crescer 
e também têm limitado bastante, se é que podemos 
dizer isso, o aumento de sua produtividade. O Brasil 
pode crescer, do ponto de vista do uso melhor das 
áreas, e pode crescer muito ainda sua produtividade, 

que é muito baixa, apesar dos avanços por conta da 
atividade feita com dedicação por tantos produtores e 
pela comunidade técnico-científica das universidades, 
dos centros de pesquisa, especialmente da Embrapa.

Então, imagine o Brasil ter 30 milhões de hec-
tares irrigados! V. Exª é de um Estado que usa muito 
da irrigação para a produção de arroz, por exemplo. 
Mas estamos falando de multiplicar por quase dez as 
áreas irrigadas no nosso País, sem comprometer o 
abastecimento da população.

Passo à leitura de alguns dados para mostrar que 
é crítica a situação da água: 60% da água potável na 
região árabe tem origem em outras regiões.

V. Exª já imaginou isso, Senador? No mundo ára-
be, que é hoje o endereço de boa parte do capital, do 
dinheiro, dos investimentos, 60% da água que o mundo 
árabe consome vêm de outras regiões.

Outro dado: 80% dos recursos hídricos renová-
veis na Ásia, no Pacífico, onde vivem 2/3 da população 
mundial, são consumidos pela agricultura irrigada. Dois 
terços da população mundial vivem na Ásia e lá 80% 
dos recursos hídricos são consumidos para a irrigação! 
Isso porque eles têm de produzir alimentos.

Então, é uma equação difícil de ser trabalhada.
Setenta e um por cento da responsabilidade pela 

coleta de água recaem, Senador Paim, sobre mulheres 
e meninas na África. Setenta por cento da responsa-
bilidade de levar água para casa são de mulheres e 
meninas na África, Sr. Presidente.

Para mim é uma satisfação estar aqui e poder di-
zer que no Brasil temos uma situação que não é fácil. 
Hoje, 70% da geração de energia, a partir da hidroe-
letricidade, vem das Regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

O que acontece no Sudeste hoje? Os reserva-
tórios estão com 40% de sua capacidade. E o Brasil, 
que tem uma matriz energética ligada diretamente ao 
aproveitamento de barramentos para a hidroeletrici-
dade, vive hoje uma situação crítica também por este 
aspecto. E a geração de energia é fundamental para 
o funcionamento das atividades econômicas e para a 
própria vida. Então, de novo temos uma dependência 
indireta da água em nosso País. No caso do Brasil, 
água também é sinônimo de energia.

A segurança energética do País depende dire-
tamente também do bom manejo das águas. O Brasil 
está agora discutindo o que fazer para voltar a apro-
veitar esses recursos. Temos as hidroelétricas do Rio 
Madeira, de Belo Monte. Espero sinceramente que o 
Brasil possa encontrar uma maneira de bem aproveitar 
esses recursos, mas sem agravar os problemas sociais 
e ambientais. Ao contrário, com cuidado e zelo com as 
questões socioambientais.
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De fato trabalhar uma hidroelétrica na Amazônia, 
por exemplo, se nós não priorizarmos o cidadão ama-
zônida, o meio ambiente, vamos ter danos fortes na 
hora que se constroem barragens. Esse é o lamentável 
histórico que temos. 

Mas eu, particularmente, acho que essa ideia 
de associar o conhecimento técnico-científico, de ter 
o aproveitamento da hidroeletricidade sem grandes 
danos ambientais, e em vez de causar danos sociais 
fazer a inclusão social, é um bom caminho para que 
o Brasil possa, quem sabe, exportar energia e usar 
melhor os seus recursos naturais. 

Então, Sr. Presidente, eu queria concluir e dizer 
que, no caso do Acre, em comemoração oficial ao Dia 
Mundial da Água, o governo do Estado, liderado pelo 
Governador Tião Viana e pela prefeitura de Rio Bran-
co, dirigida pelo Marcos Alexandre, e o WWF Brasil, 
realizam hoje pela manhã um evento com o tema Co-
operação pela Água. Então, WWF – Prefeitura de Rio 
Branco e Governo do Estado fazem um evento hoje 
em Rio Branco: Cooperação pela Água. 

Na ocasião, haverá a implantação de uma Unida-
de Demonstrativa de Recuperação de Áreas de Pre-
servação Permanente (APP); na nascente do Igarapé, 
almoço – um dos mananciais nossos mais importantes. 
Durante o evento ocorrerá o anúncio da participação 
do Estado do Acre e do Município na hora do Planeta 
em 2013. 

A atividade faz parte de um projeto de mobiliza-
ção comunitária e formação para a restauração flo-
restal nas APP ligadas à Bacia do Rio Acre. E desde 
a minha época de governador, nós tivemos também 
um trabalho no sentido de revitalizar a Bacia do Rio 
Acre e outras bacias, como é feita hoje pelo governo. 
O Governador Tião Viana também se empenhou e eu 
queria aqui, encerrando a minha fala dizer que fico fe-
liz de ver – para encerrar mesmo – que o Brasil terá 
pacto nacional pela gestão das águas.

A ANA – Agência Nacional de Água, presidida pelo 
Vicente, com equipe competente, está disponibilizando 
R$100 milhões para que se faça um pacto de consoli-
dação nacional pela gestão das águas, o Pró-Gestão. 

Os Estados e Municípios e o Distrito Federal, 
aderindo ao programa, terão disponibilizados R$100 
milhões, nos próximos cinco anos, do orçamento da 
ANA. O primeiro ciclo do programa prevê o desembolso 
de até cinco parcelas de R$750 mil, para cada Estado, 
mediante o cumprimento de metas.

Dessa maneira, juntando União, Estados, Municí-
pios e a comunidade, com os Comitês de Bacias, nós 
poderemos realmente fazer o uso adequado desses 
nossos recursos.

E, concluindo, eu queria dizer que, baseado na 
gestão descentralizada, participativa e integrada dos 
recursos hídricos, que cumpre a Lei nº 9.433, de 1997, 
conhecida como Lei das Águas, estabeleceu-se a po-
lítica nacional de recursos hídricos e se fixou instru-
mentos de gestão, como cadastros dos usuários, ou-
torga para uso dos recursos hídricos, a elaboração de 
planos de bacias, implementação de cobranças pelo 
uso da água nas bacias hidrográficas e o sistema de 
informação de recursos hídricos.

Devo dizer que todos os Estados do Brasil hoje 
possuem leis estaduais de recursos hídricos e conse-
lhos estaduais de recursos hídricos. Isso para mim é 
importante, mas o mais importante de tudo é termos 
o envolvimento direto da sociedade, do cidadão, na 
gestão desse recurso. E eu posso dizer: as pessoas 
podem se manter vivas durante um bom período não 
comendo, apenas bebendo; mas as pessoas não con-
seguem se manter vivas se não tiverem acesso à água.

Então, água é sinônimo de vida. Água é a essên-
cia, é o recurso mais importante do nosso Planeta, que 
é, ao mesmo tempo, abundante e escasso – como eu 
disse neste pronunciamento. Mas, essencialmente, o 
Planeta não sobreviverá, não terá sobrevida se não 
administrar, se não disponibilizar e fizer a boa gestão 
desse recurso tão importante à vida, que é a água. 
Apenas 0,3% da água do Planeta está disponível para 
o consumo humano; e mais da metade da população 
hoje não tem acesso à água de qualidade.

Então, Sr. Presidente, eu concluo fazendo esse 
chamamento...

Grande Senadora, colega e ex-governadora Ana 
Júlia! É uma honra tê-la aqui no plenário do Senado, 
passando por aqui. Seja bem-vinda, Senadora! V. Exª 
que honrou as mulheres, esta Casa e também o povo 
paraense, tanto aqui no mandato de Senadora quan-
to no governo.

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as minhas 
considerações.

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

– Fiz questão que o 1º Vice-Presidente, Senadora Ana 
Júlia, a cumprimentasse. Eu sou suplente dele aqui. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas é 
um prazer, Ana Júlia.

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

RS) – Meus cumprimentos, Senador, mais uma vez, 
pelo brilhante pronunciamento.

Convido o Senador Jorge Viana a assumir a Pre-
sidência para que eu faça alguns registros. (Pausa.)
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O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 
1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Caro Senador Paim, V. Exª dispõe do tempo ne-
cessário para fazer o seu pronunciamento. Vou marcar 
apenas por uma questão de organização. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Jorge Viana, quero, primeiramente, cumprimentar 
a nossa querida sempre Senadora Ana Júlia, que foi 
Governadora de seu Estado e que neste momento faz 
uma visita à Casa.

Mas, Sr. Presidente, por eu ter uma ligação – 
como V. Exª sabe e até deu um testemunho disto no 
plenário – muito forte com os movimentos sociais, do 
que tenho muito orgulho, na manhã desta sexta-feira, 
faço aqui o registro de encaminhamentos que fiz, de 
agendas de que participei e de solicitações que me 
foram feitas. Mas faço, em primeiro lugar, aqui, uma 
saudação muito carinhosa ao meu sempre Prefeito 
de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. Vou dizer 
o porquê. Tarcísio Zimmermann foi eleito Prefeito, foi 
Deputado Federal, depois foi eleito Prefeito, reeleito 
Prefeito, mas não pôde assumir o cargo porque subiu 
no palanque a convite de um Governador há pratica-
mente oito anos. Há oito anos, ele subiu no palanque 
de um Governador de oposição quando este estava 
anunciando uma obra na sua cidade. Mas, assim mes-
mo, Tarcísio concorreu nas eleições do ano passado, 
ganhou com grande votação, foi impugnado e convidou 
o seu ex-chefe de gabinete, então Deputado Estadu-
al, e reelegeu, então, o nosso projeto na figura desse 
grande companheiro que é o Luis Lauermann.

Quero, neste momento, então, com enorme satis-
fação, informar que hoje, às 19 horas, será realizada a 
cerimônia de posse do Prefeito eleito de Novo Hambur-
go, Luis Lauermann, do PT, mais uma vez – ganhamos 
as duas vezes –, lá no meu querido Rio Grande, assim 
como do Vice, Roque Serpa, do PTB. 

O meu amigo Lauermann é filho de Ermindo 
Lauermann, com 72 anos, e Maria Ancila, com 70 anos. 

Luis Lauermann construiu sua família ao lado 
da companheira, guerreira, lutadora, Jorgia Seibel, a 
chamada Xica, que é professora. O casal tem um filho, 
Arthur, de nove anos. 

Natural de Ivoti, cidade onde iniciou sua carreira 
política, Luis Lauermann, que hoje vai tomar posse 
como Prefeito de Novo Hamburgo, fundou o Sindicato 
dos Sapateiros do Município e foi Vereador, de 1992 a 
1996. De 1997 a 2000, foi assessor do então Prefeito 
de Porto Alegre, meu amigo Raul Pont. Posteriormen-

te, assumiu como chefe de gabinete do ex-Deputado e 
ex-Prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann.

Parabéns pela posse no dia de hoje, meu amigo 
José Luis Lauermann. 

Você sabe que eu estive na sua campanha, cami-
nhei com você, gravei para você, nas portas de fábrica, 
e fiquei muito feliz com a vitória – no primeiro e no se-
gundo turno, porque ganhamos em outubro e ganha-
mos agora de novo – e só não estou aí porque tenho 
um compromisso aqui em Brasília, de uma palestra. 
E, na segunda-feira, pela manhã, eu tenho uma audi-
ência pública que vai discutir a situação dos militares 
aposentados e pensionistas e também, naturalmente, 
vão entrar demandas daqueles que estão na ativa. Vai 
ser uma audiência tranquila, mas é importante, como 
autor do requerimento, que eu esteja presente.

Sr. Presidente, eu descrevo aqui um pouco da 
vida, da caminhada e a bela história, tanto do Tarcísio 
Zimmermann, o injustiçado, que vai fazer uma grande 
campanha agora, vai se reeleger Deputado Federal, 
ou quem sabe até Senador, daqui a dois anos, por-
que é um grande quadro do nosso Partido, o Tarcísio 
Zimmermann. Considere na íntegra o pronunciamento.

Quero também, Sr. Presidente, fazer um outro 
registro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Será considerado, Senador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Faço um 
outro registro, de que, nesta semana, antes de vir a 
Brasília – vim a Brasília na terça pela manhã –, eu es-
tive num grande ato pelo lançamento do Comitê Pró-
-Aeroporto Internacional 20 de Setembro. Na ocasião, 
representei os três Senadores do Rio Grande.

Foi-nos apresentado, pelo coordenador do grupo 
de estudos pró-aeroporto, o empresário Mário Gusmão, 
e pelo diretor do curso de Ciências Aeronáuticas da 
PUC-RS, Sr. Elones Ribeiro, um projeto belíssimo do 
complexo aeroportuário, elaborado em conjunto com 
empresários, agentes públicos, sociedade civil, univer-
sidades, com dados estatísticos sobre a importância 
desse novo aeroporto, que vai ser uma alternativa ao 
Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre.

O aeroporto ficaria entre Nova Santa Rita e Portão.
A área destinada ao empreendimento é seis 

vezes maior que a do Salgado Filho, que possui ape-
nas uma pista de voo. A proposta do novo aeroporto 
prevê a construção de duas pistas, com espaço para 
ampliação no futuro.

Estiveram por lá prefeitos, vereadores, deputa-
dos, empresários, sindicalistas. Destaco a presença 
da anfitriã do evento, a Prefeita recentemente eleita 
de Nova Santa Rita, também do nosso Partido, Sr. 
Presidente, a companheira Margarete Simon Ferretti. 
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Passei a tarde lá com ela. E lancei o programa Cantan-
do as Diferenças, que é um tipo de selo de qualidade 
de um projeto que já implantamos, a partir do que eu 
apresentei aqui, no Congresso, em mais de 400 Mu-
nicípios do Estado, para aqueles Municípios que têm 
compromisso, efetivamente, na sua amplitude, com 
políticas de direitos humanos que combatam todo 
preconceito, com políticas em relação às mulheres, 
às crianças, aos adolescentes, aos deficientes, aos 
idosos, aos negros, aos índios, aos ciganos. E tudo 
isso a Prefeita está instalando. 

Também lá estiveram o Secretário Estadual do 
Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Mauro 
Knijnik; o Secretário Estadual de Infraestrutura e Logís-
tica, companheiro Caleb de Oliveira; o Diretor do Depar-
tamento Aeroportuário do Estado (DAP), o Sr. Roberto 
Carvalho Netto; o coordenador da Bancada gaúcha na 
Câmara dos Deputados, Deputado Ronaldo Nogueira; o 
Presidente da Assembleia Legislativa, Pedro Westphalen; 
o Prefeito de Capela de Santana, Nestor Bernardes; e 
o Vice-Prefeito de Portão, Araí Cavalli; o Reitor da Uni-
sinos, Marcelo Aquino; os Deputados Dionilso Marcon, 
Ronaldo Zulke, Renato Molling, Nelsinho Metalúrgico, 
Ana Affonso, Giovani Feltes, Lucas Redecker, Jurandir 
Maciel, Jorge Pozzobom e Adolfo Brito. 

Sr. Presidente, faço esse registro pela importância 
desse novo aeroporto, que o Rio Grande há de conquistar.

Sr. Presidente, volto, mais uma vez, a pedido do povo 
gaúcho, a falar do debate que esta Casa está fazendo a 
respeito do Fundo de Participação dos Estados. Comu-
nico a esta Casa e ao Rio Grande, porque o Rio Grande 
assiste muito, Sr. Presidente, à nossa querida TV Senado, 
acompanha pela Agência Senado e pela Rádio Senado. 

Estive ontem reunido com o Senador Walter Pi-
nheiro, junto com o Senador Pedro Simon, para tra-
tarmos, mais uma vez, do Fundo de Participação dos 
Estados. A Senadora Ana Amélia só não participou, 
porque se encontra fora do País, participando de um 
encontro da União Interparlamentar, em Quito. 

Sr. Presidente, nossa maior preocupação – e a 
mostramos ontem ao nobre colega e amigo Senador 
Relator Walter Pinheiro – é com as perdas do Estado 
do Rio Grande do Sul.

Em comparação com os índices atuais de repas-
se e com o substitutivo que está em debate, o Estado 
gaúcho é o terceiro que mais perde com esse novo 
substitutivo. Se o Estado, que está com uma dívida 
impagável, passar a ser, entre os três de todo o País, 
o que mais perde, isso será inaceitável. Ele fica atrás 
somente de Santa Catarina, o primeiro em perdas, e 
de Tocantins, o segundo.

Saliento, porém, que o índice de Tocantins foi fi-
xado por ocasião da Lei nº 6.289 num valor mais ele-

vado, para auxiliar, naquele momento, na formação do 
novo Estado. Por esse motivo, alego que eles perdem 
mais que os outros Estados.

Só como exemplo, Santa Catarina perde em torno 
de 31,38%, e Tocantins, 31,9%. Enquanto nós do Rio 
Grande, um dos Estados que mais contribuem para a 
União, vamos amargar um prejuízo de 26,13% negativos.

Quero dizer que esses são dados oficiais que rece-
bi do Sr. Marcelo Ramos de Mello, da Divisão de Estudos 
Econômicos da Secretaria da Fazenda do meu Estado, 
lá do meu Rio Grande, que, gentilmente, atendendo a 
nosso pedido, encaminhou esses números para que aqui 
pudéssemos fazer o bom debate, não permitindo que 
o Rio Grande do Sul, mais uma vez, seja prejudicado.

Quero aqui cumprimentar o Senador Walter Pi-
nheiro e agradecer-lhe por ter-se colocado à inteira 
disposição para dialogar sobre o tema com o Gover-
nador Tarso Genro e a sua equipe na busca de uma 
solução. Declaro que o nobre colega Walter Pinheiro se 
colocou à disposição para ir ao Estado do Rio Grande 
do Sul e conversar com o Governador, o Secretário da 
Fazenda, Odir Tonollier, e sua equipe, se necessário 
fosse. O Walter Pinheiro, nesta segunda-feira, estará 
em São Paulo, discutindo com o Governador de São 
Paulo, Alckmin, e sua equipe.

Logo após o término da reunião, falei com o Gover-
nador Tarso por telefone, a pedido dos três Senadores, 
e já agendamos, para a próxima terça-feira, dia 26 de 
março, às 10h30, no Senado, uma reunião com o Relator, 
na presença dos Senadores do Rio Grande e também 
dos representantes do Estado do Rio Grande do Sul.

A intenção é construir, com o Senador Walter 
Pinheiro, uma alternativa que não traga prejuízo ao 
Estado do Rio Grande do Sul.

Quero registrar que, honrando as tradições gaú-
chas, termino esse registro dizendo que nós Senadores 
e Deputados Federais da Bancada gaúcha usamos uma 
frase que ficou marcada na história do Rio Grande por 
décadas e décadas: “Estamos sempre dispostos ao diá-
logo, mas sempre afiados na ponta da lança e dos cas-
cos para defender os interesses do Rio Grande do Sul.”

Sr. Presidente, ainda nessa linha dos registros, 
quero dizer aqui que, como Relator do Estatuto da 
Juventude, estive no Rio Grande num grande evento.

A Comissão de Assuntos Sociais, por nossa solici-
tação e com aval do Presidente Senador Waldemir Moka, 
realizou audiência pública para discutir o Estatuto da Ju-
ventude no plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul. O evento, na capital gaúcha, foi uma parce-
ria com a Assembleia, com o gabinete do Deputado Esta-
dual Edegar Pretto, do PT, que prestou um apoio direto, e 
também com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
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Por lá estiveram representantes da Secretaria 
Nacional da Juventude da Presidência da República; 
do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve); da Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidência da Re-
publica; do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. E ainda estiveram conosco: UNE; 
Ubes; ABLGBT; centrais sindicais; federações; confe-
derações; inúmeros representantes dos movimentos 
sociais, inclusive da juventude da área rural; juventu-
des partidárias; Deputados Federais; a Relatora na 
Câmara, a nobre e querida Deputada Manuela d’Ávila, 
que lá relatou com muita competência esse projeto; o 
Deputado Estadual Edegar Pretto; o Deputado Esta-
dual Edson Brum; a Deputada Estadual Ana Affonso; 
o Deputado Estadual Vinicius Ribeiro; os Vereadores 
Alberto Kopittke e Sofia Cavedon, entre tantas outras 
lideranças que eu poderia aqui destacar.

Um detalhe interessante foi a presença de re-
presentantes também de aposentados e pensionistas 
– tenho orgulho de dizer que sou autor do Estatuto do 
Idoso –, que lá estiveram em nome da Cobap com o 
sindicalista e Presidente da Associação dos Aposen-
tados mais antiga do Brasil, que é de Caxias do Sul, 
minha terra natal, Jorge Flecha.

A nossa intenção é votar o projeto, Sr. Presiden-
te, na semana que vem, 27 de março, e, a partir daí, 
trabalhar com os relatores das outras comissões para 
que possamos fazer com que o projeto do Estatuto da 
Juventude, aprovado na CAS, seja votado em regime 
de urgência aqui, no plenário do Senado.

Destaco a participação do nobre Senador mais 
jovem desta Casa, Randolfe Rodrigues, cujo relatório 
está servindo de base para o nosso na Comissão de 
Assuntos Sociais. É claro que o lastro maior foi cons-
truído lá na Câmara, com a liderança e a relatoria da 
Deputada Manuela d’Ávila.

Destaco ainda o que disse a Secretária Nacional 
da Juventude da Presidência da República, lá em Por-
to Alegre, Severine Macedo: a maior importância da 
aprovação do estatuto se deve à confirmação de que 
essas políticas não dependerão de governos para se 
manterem. Além disso, ressaltou o valor da proposta 
como uma forma de valorização dos jovens do nosso 
País. Esse estatuto será uma referência internacional.

Faço minhas as palavras dela: “Jovens não são 
problemas para a sociedade, como foram encarados 
durante muitos anos.” A juventude não é fase de transi-
ção entre jovem e adulto; é uma etapa da vida que car-
rega especificidades da sua origem, etnia, orientação 
sexual, que podem levar a uma inclusão maior e cada 
vez melhor, se as políticas do estatuto forem aprovadas.

Caso o estatuto seja aprovado, promoverá direito de 
participação sobre todos os setores da sociedade; direito 

à educação; direito à profissionalização e trabalho; direito 
à diversidade e igualdade; direito de exercer diferentes 
religiões; de ter acesso a saúde, além de regras para o 
acesso a espetáculos culturais, expedição de carteira 
estudantil e profissional, concessão de meia-entrada e 
reserva de assento em transporte interestadual.

Entendo que este é um momento histórico para 
que os jovens possam ter um instrumento em sua mão 
que garanta a plena cidadania, pois o projeto já tramita 
há mais de nove anos. Teremos, sim, como lá foi dito 
pelo representante do PMDB Jovem, que mandou uma 
carta para o Presidente Renan Calheiros e também 
para o Presidente da Câmara, dizendo: “Queremos a 
aprovação já! Há uma década estamos esperando.”

Como vemos, o Estatuto da Juventude unifica todos 
os partidos. Por isso, não vejo mais motivos para não 
votá-lo depois de dez anos. O Presidente Lula, na época 
da votação do Estatuto do Idoso, me disse: “Paim, que-
rem fazer mais debates. Esse Estatuto já está há mais 
de dez anos tramitando. Vamos colocá-lo no plenário e 
vamos votar.” E assim foi votado, e assim foi sancionado.

Registro a presença do meu amigo Theodoro – 
seja bem-vindo ao Senado da República –, uma re-
ferência para todos nós, não só como Consultor do 
Senado, mas também pelo brilhante trabalho que fez 
e sei que sempre fará auxiliando a Seppir.

Quero dizer que, quanto ao Estatuto da Igualda-
de Racial, também ouvi a mesma fala do Presidente 
Lula: “Paim, esse Estatuto está aí há quase um século. 
Se vocês não se entenderem, ele não será votado. E, 
daqui a um século, vocês lamentarão”. Foi com essa 
fala do Presidente Lula que nós conseguimos aprovar 
o Estatuto da Juventude, e ele o sancionou.

Sr. Presidente, acho importante ainda registrar aqui 
um documento que recebi da Anfip – Associação Nacio-
nal dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 
Registro aqui importante artigo assinado por Álvaro Sólon 
de França, auditor fiscal e Presidente da Anfip, que trata 
da medida provisória da desoneração da cesta básica, 
com o título “Um importante passo rumo à justiça fiscal”:

A edição da medida provisória nº 609, de 8 de 
março de 2013, com zeragem dos tributos fe-
derais sobre a cesta básica, foi uma importante 
medida de justiça fiscal [e social], porque reduz 
a tributação indireta, profundamente regressiva.
A regressividade é resultado da elevada partici-
pação dos tributos indiretos, que são os que não 
dependem da condição econômica do contribuinte.
Em modelos regressivos como o nosso, são os 
pobres que, proporcionalmente, mais pagam 
tributos, exatamente porque comprometem a 
quase totalidade de sua renda ou salário com 
o consumo de produtos básicos [para alimen-
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tação], sobre os quais há a maior incidência 
de tributos indiretos.
A Anfip, Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do Brasil, sempre 
denunciou a injustiça de nosso modelo tribu-
tário, que tributa o consumo e não o patrimô-
nio [...], como fazem os países desenvolvidos.
O modelo brasileiro é [...] injusto porque onera 
os pobres e os trabalhadores assalariados, pri-
vilegiando a não cobrança ou a baixa carga de 
tributo sobre [...] o patrimônio dos mais ricos, 
numa completa inversão de valores.
Para caracterizar a regressividade e a injustiça 
fiscal, basta dizer que o sócio ou o proprietário 
de empresa não paga imposto sobre lucros ou 
dividendos, enquanto o assalariado, que vive 
exclusivamente de seu salário, paga até 27,5% 
a título de Imposto de Renda.
Frente a esse quadro, a medida de desonera-
ção da cesta básica [encaminhada pela Presi-
denta Dilma] foi duplamente importante.
Em primeiro lugar, porque alivia a pressão sobre a 
inflação, o verdadeiro propósito da desoneração, 
e, em segundo, porque reduz a carga tributária 
sobre os produtos mais consumidos pelos as-
salariados de baixa renda no nosso País, dimi-
nuindo a chamada regressividade dos tributos.

Sr. Presidente, o artigo, que é muito bem escrito, 
destaca aqui, fortalece, diz que este é um grande momen-
to. A Anfip se soma a essa iniciativa da nossa Presidenta, 
dizendo que esse, sim, é um tributo justo, para que o nos-
so povo, a nossa gente possa, inclusive, devido ao seu 
baixo salário, ter o direito a uma alimentação cada vez 
melhor. Peço que o considere na íntegra, Sr. Presidente.

Ainda dentro do meu tempo, se V. Exª me permitir, 
quero destacar o acordo fechado ontem em relação à 
MP dos Portuários, Sr. Presidente. O Relator da MP 
que cria regras sobre o setor inclui medidas reivindica-
das pela categoria. Acho importante dizer que, ontem, 
foi firmado um grande acordo. Com isso, não teremos 
greve. Os trabalhadores portuários, que protestaram 
muito contra a Medida Provisória nº 595, que define 
novas regras para o setor, fecharam ontem um acordo 
com o Governo da Presidenta Dilma e suspenderam a 
greve nos portos, prevista para a próxima segunda-feira.

Na reunião com o Relator da MP, Senador Edu-
ardo Braga, do PMDB, que há pouco tempo estava 
no plenário, e com técnicos do Executivo, as centrais 
acertaram a inclusão, no substitutivo, de um conjun-
to de itens que contemplam a categoria, os trabalha-
dores. Entre eles, está a extensão da representação 
sindical para novos terminais públicos e privados, o 
que garante às entidades existentes poder para fazer 

acordos coletivos com os empregadores por categoria, 
capatazia, estiva, conferência de carga, conserto, blo-
co, vigilância das embarcações; proibição do contrato 
temporário; acesso a curso de treinamento e qualifi-
cação; renda mínima nos períodos de baixa atividade; 
e regras especiais de aposentadoria.

Sr. Presidente, estão de parabéns as centrais! Está 
de parabéns o nosso querido Relator, Deputado Eduar-
do Braga! Estão de parabéns o Ministério do Trabalho, o 
Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, a 
Ministra Gleisi, que, como sabemos, trabalhou também...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...para 
que esse acordo acontecesse! Mediante esse acordo, 
todos ganham, e a Medida Provisória dos Portos po-
derá aqui ser aprovada por unanimidade.

Está suspensa a greve. Tive uma fala muito boa 
com o Paulinho, como também com o Wagner, na própria 
Liderança do PT, em que surgiram inúmeras propostas, 
como estas que estão aqui contempladas neste momento.

Por fim, Sr. Presidente, eu ainda quero registrar que 
participei, a pedido do Movimento Sindical de Santa Ca-
tarina, de um grande evento naquele Estado, onde tive o 
privilégio de estar ao lado do Presidente da Federação 
dos Trabalhadores da Indústria de Santa Catarina e Se-
cretário Regional da Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Indústria, o Líder Idemar Antônio Martini.

Sr. Presidente, estive também ao lado do Presiden-
te da Federação dos Trabalhadores Mineiros de Santa 
Catarina, o companheiro Genoir José dos Santos, cha-
mado Foquinha; do Presidente da Nova Central daquele 
Estado, Altamiro Perdoná; do Presidente da União Geral 
dos Trabalhadores, Carlos Magno, daquele Estado; do 
Secretário-Geral da CNTI, Aprígio Guimarães; do Pre-
sidente da Força Sindical de Santa Catarina, Osvaldo 
Mafra; do Representante do Fórum Sindical que reúne 
quatro centrais e 17 confederações, o companheiro 
Anibal Boettger; do Presidente da Federação dos Tra-
balhadores do Comércio, Francisco Alano, que tam-
bém é filiado e lá representava a CUT; do Presidente 
do Sindicato Calçadista de Parobé e da Federação dos 
Trabalhadores na Indústria de Calçados e Vestuário do 
Rio Grande do Sul, meu amigo João Pires.

É interessante, Senador Jorge Viana, que o De-
putado Federal Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, 
foi o grande articulador desse evento, juntamente com 
a Deputada Estadual Angela Albino, do PcdoB. Eles 
é que organizaram, a pedido do Movimento, a minha 
ida ao Estado, ao ginásio, ao espaço lá assegurado, 
com a presença de cerca de 500 sindicalistas de todo 
o Estado. O evento contou, inclusive, com a presença 
do representante do Ministério do Trabalho Luís Viegas 
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e também com a presença do nosso Senador Casildo 
Maldaner, de Santa Catarina.

Por questão de justiça, quero lembrar que me per-
guntaram por que, naquele evento de tanta grandeza, 
não estavam presentes os Senadores Luiz Henrique e 
Paulo Bauer, e que respondi que o equívoco havia sido 
meu. Eu apenas comuniquei ao Senador Casildo Mal-
daner. A falha foi minha, não foi da assessoria, porque 
eu fiquei de falar com os dois Senadores no plenário, 
mas acabei não falando com eles. Já justifiquei isso 
para eles, eles entenderam, mas faremos outro encon-
tro dos três Estados do Sul, para discutir o interesse 
dos trabalhadores, e aí, com certeza, os Senadores 
Luiz Henrique, Paulo Bauer e Casildo Maldaner esta-
rão lá, como estarão também os outros Senadores do 
Paraná e do Rio Grande do Sul.

A minha palestra, Sr. Presidente, estendeu-se por 
quatro horas. Falei do nosso trabalho no Congresso, 
da nossa luta pelas 40 horas, do fim do fator previden-
ciário, da desaposentadoria.

Falamos lá sobre o custeio do movimento sindical, 
falamos da estabilidade que, infelizmente, está sendo 
rompida por alguns empregadores quando o sindicalista 
faz parte do conselho fiscal ou é suplente. Falamos, claro, 
do pré-sal, dos royalties. Falamos do Fundo de Participa-
ção dos Estados. Falamos, neste momento histórico, Sr. 
Presidente, da importância das propostas por nós aqui 
apresentadas. Falamos, sim, do sistema confederativo. 
Falamos da importância da relatoria que aqui assumi e 
aprovamos, quando criamos a legalização, apoiada pelo 
Presidente Lula, de todas as centrais sindicais. 

Enfim, lá, Sr. Presidente, foi no fim apresentado, 
com base na minha palestra, a Carta de Itapema, a 
carta dos trabalhadores de Santa Catarina, que apre-
senta as reivindicações e mostra toda a rebeldia do 
nosso povo em relação, principalmente, a ainda estar-
mos sob, eu diria, o facão ou o tacão do chamado fator 
previdenciário. Eu falo tanto desse fator, e eu estava 
me esquecendo de falar do fator. 

A indignação é enorme, é unânime. E eu aqui cum-
primento o Ministro do Trabalho, Sr. Presidente. O Ministro 
do Trabalho, quando assumiu, há poucos dias, uma das 
primeiras frases que ele disse: “Eu quero dizer que aceitei 
ser Ministro, mas é compromisso do nosso Partido e de 
outros da Base do Governo acabar com o fator previden-
ciário”. Ou, no mínimo, achar algo que substitua o fator 
previdenciário. Ou seja, combater o fator previdenciário.

Por fim, Sr. Presidente, este pronunciamento é 
o mesmo que V. Exª fez. Claro que não com a mesma 
competência, não com a criatividade. V. Exª falou de 
forma improvisada, com dados do mundo todo, sobre a 
água. Mas eu não podia também, no dia de hoje, deixar 
de registrar a importância da água. Se V. Exª permitir, 

eu leio só a primeira página, porque vai ser repetitivo 
em muitos dados que V. Exª apresentou.

Vim ao Plenário disposto a falar hoje, também, sobre 
o Dia Mundial da Água. Quando escrevi o pronunciamento, 
fiquei imaginando como seria – e V. Exª escreveu muito 
bem – terrível se eu ficasse privado da água um único 
dia. Procurei me concentrar e pensar, eu que tomo uns 
dez copos de água por dia, se eu não tivesse a água, o 
que seria. Como disse V. Exª, era a morte certa, porque 
a água é a vida. Nós todos dependemos da água.

A gente tem o hábito de não considerar a fundo 
aquilo que parece que pertence à gente por direito des-
de sempre e relaxa na questão da água. Não se econo-
miza, como deveríamos – todos nós, eu diria –, aquilo 
que chamam de o petróleo do futuro, que é a água. Para 
mim, mais importante que o petróleo, porque é a vida. 
É assim em relação ao ar, à poluição do ar, que temos 
que combater. A água é fundamental para nossas vidas. 

Lembro aqui de uma poesia, mas peguei só três 
frases : “Eu quero água, eu bebo água, minha sede pas-Eu quero água, eu bebo água, minha sede pas-
sa, e é tudo muito normal, muito mecânico: água, direito 
meu e teu, defenda ela como eu.” Muito bonita essa frase.

Acredito que, hoje, talvez, nossa consciência so-
bre o valor dessa coisa esteja mais ampliada. No en-
tanto, outro dia ouvi uma pessoa dizendo: “Ah, tem dia 
disso, dia daquilo, dia do outro, tem até Dia da Água.” 
Eu achei de uma infelicidade! “Tem até Dia da Água!”. 
Ele não sabe que o Dia da Água é o momento que o 
mundo reflete a importância de nós todos defender-
mos a água na sua amplitude, como disse muito bem 
aqui o nosso Senador Jorge Viana.

É bom prestarmos homenagem à natureza, ao 
Criador, por tudo que a natureza representa e, neste 
dia, é a água. 

Por isso, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água, 
não é uma coisa só do Brasil. Entre tantas razões para 
isso, existe uma bem simples e incontestável: ninguém 
vive sem ela. Ninguém vive sem a água. O mundo, 
hoje, rende suas homenagens a ela – quase que eu 
diria a patriarca da natureza –, à água, porque, sem 
água, não há natureza, não há vida alguma. Por isso, 
a água é vida e, quando ela falta, a situação fica de-
sesperadora. Basta ver como o mundo já vem sofrendo 
por conta da seca que tem assolado inúmeras regiões.

Enfim, me sinto, de verdade, um privilegiado por 
ter vindo a esta tribuna e prestar minha simples ho-
menagem ao Dia Mundial da mãe Água. E faço isso 
com muita alegria, mas, confesso, também com muita 
preocupação.

Esse dia é lembrado e celebrado ao redor do 
mundo desde 22 de março de 1993. A data foi criada 
pela ONU. Atualmente, é estabelecido um tema, defi-
nido pela própria ONU, com o objetivo de abordar os 
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problemas relacionados aos recursos hídricos. Neste 
ano de 2013, as celebrações terão como tema coo-
peração pela água. 

O Ministério do Meio Ambiente, a Agência Na-
cional de Águas, o Governo do DF e a Unesco no 
Brasil realizam um evento, hoje, a partir das 14 horas, 
no Museu Nacional – todos estão convidados –, na 
Esplanada dos Ministérios, para a celebração do Dia 
Mundial da Água, com a realização do seminário Água, 
Comunicação e Sociedade, no Ano Internacional de 
Cooperação pela Água. O evento reunirá especialistas 
e comunicadores para debates e trocas de experiên-
cias co o objetivo de divulgar a importância da água, 
a importância da gestão politicamente correta dos re-
cursos hídricos do Brasil e do mundo.

Por fim, a natureza é o nosso meio de sobrevivên-
cia. O mundo inteiro tem se deparado com mudanças 
climáticas muito sérias que levam até a catástrofes.

Diante disso, podemos aqui lembrar que temos 
diante de nós questões urgentes a tratar, com cuida-
do e com carinho: o desmatamento da Amazônia, as 
queimadas, os incêndios florestais, o aumento da con-
centração de gases de efeito estufa na atmosfera, o 
aumento das temperaturas médias do ar e dos ocea-
nos, o derretimento anormal do gelo em certas regiões 
do Planeta e a elevação do nível do mar, tudo isso em 
âmbito mundial, gerando impactos diversos que podem 
afetar, de forma significativa e preocupando, assim, 
todos, a nossa biodiversidade, os assentamentos hu-
manos, a saúde, a agricultura, os recursos hídricos.

Vamos somar a isso dificuldades como a gestão 
de resíduos sólidos, sua destinação final, os problemas 
de contaminação do solo e das águas com produtos 
químicos, tóxicos e perigosos. 

Há quanto tempo falamos sobre a questão da 
reciclagem do lixo? E pouco fizemos. 

No entanto, Sr. Presidente, este é o momento 
de todos nós somarmos forças em defesa do Planeta, 
do meio ambiente – e aqui eu me refiro à mãe água. 

O nosso Brasil é rico em sua diversidade de flora 
e fauna, rico em suas florestas exuberantes, é muito 
rico em seu manancial de águas, mas, se nada fizer-
mos, nós também teremos problemas no futuro. É o 
país que conta com a maior área úmida do Planeta, a 
extensa região do Pantanal. 

Nossa Floresta Amazônica abriga um quinto de 
toda a água do Planeta! Um quinto de toda a água do 
Planeta está na nossa Floresta Amazônica

Sr. Presidente, é tão bom falar sobre a água que 
estou querendo terminar e busco mais um dado e 
mais um dado... 

Mas vou terminar aqui. Mas nem por isso pode-
mos deixar de olhar para a escassez que vai obrigar, 

por exemplo, a população de quase 20 milhões de pes-
soas que vivem na grande São Paulo a buscar água 
cada vez mais longe – aqui, em São Paulo. 

Isso faz com que todos nós nos preocupemos cada 
vez mais. E isso está previsto já para a próxima década. 

Nós estamos sempre falando da saúde, de vida 
saudável e de defesa da natureza. E temos todos que 
trabalhar nesse sentido. 

Sr. Presidente, na verdade o seu pronunciamento 
foi muito feliz. O meu vai na mesma linha, não precisa 
que eu vá até o final. Eu comecei falando numa linha 
quase regional e entrei na linha da situação da água 
em todo o mundo.

Permita-me só que eu faça no final as seguintes 
perguntas: Qual o espaço que a natureza ocupa no 
seu coração? Pergunte a você mesmo – você, que está 
assistindo neste momento à TV Senado, à Rádio Se-
nado. O que você está fazendo para economizar água? 
Vamos olhar para as nossas ações e vamos nos fazer 
essas perguntas muitas e muitas vezes.

Muito obrigado. Como diz nosso amigo Gilberto 
Gil: “Traga-me um copo d’ água, tenho sede, e essa 
sede pode me matar.” Grande Gilberto Gil!

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com satisfação que informo este plená-
rio, que hoje, às 19 horas, será realizada a cerimônia 
de posse do prefeito eleito de Novo Hamburgo, Rio 
Grande do Sul, Luis Laurmann (PT) e do Vice Roque 
Serpa (PTB).

Filho de Ermindo Lauermann, 72 anos, e Maria 
Ancila, 70 anos, Luis Lauermann construiu sua famí-
lia ao lado da companheira Jorgia Seibel, a Xica, que 
é professora. O casal tem um filho, Arthur, de 9 anos.

Natural de Ivoti, cidade onde iniciou sua carreira 
política, Luis Lauermann fundou o Sindicato dos Sapa-
teiros do município e foi vereador, de 1992 a 1996. De 
1997 a 2000, foi assessor do então prefeito de Porto 
Alegre, Raul Pont. 

Posteriormente, assumiu como chefe de Gabine-
te do ex-deputado e ex-prefeito de Novo Hamburgo, 
Tarcísio Zimmermann.

Formado em Ciências Sociais pela Unisinos, re-
side em Novo Hamburgo há 12 anos, onde também 
foi secretário de Governo. Na função, colaborou na 
defesa de empresas e empregos na área do calçado, 
na luta contra os pedágios na BR-116 e na conquista 
de recursos para as cidades da região.
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Em 2010, Lauermann foi eleito deputado estadu-
al sustentado na expressiva votação de 46.541, votos 
que fez no Vale do Rio dos Sinos. 

Na Assembleia Legislativa, Lauermann priorizou 
o fortalecimento do setor do calçado – foi presidente da 
Frente Parlamentar do Couro e do Calçado, iniciativa 
sua no parlamento -, principal vetor da economia nos 
municípios do Vale, além de se dedicar ao tema da saú-
de, uma das demandas mais apontadas na campanha. 
No parlamento também integrou as comissões de Eco-
nomia e Desenvolvimento Sustentável (em 2013, como 
presidente); Assuntos Municipais; e Participação Popular.

Entre suas principais batalhas como deputado 
estão projetos importantes, como o que proíbe a cap-
tação de água do Rio dos Sinos para uso na agricultura 
intensiva, especialmente em períodos de seca, prio-
rizando o seu uso pela população; o que estabelece 
a obrigatoriedade do uso de lacre inviolável nos veí-
culos recolhidos a depósitos públicos e conveniados 
para inibir crimes de remoção de peças e assessórios 
dos veículos; o que estabelece critérios de segurança 
para os transportadores de cargas perigosas líquidas, 
gasosas, químicas e derivadas de petróleo com objeti-
vo é prevenir acidentes que coloquem em risco a vida 
de motoristas e pedestres e causem danos ao meio 
ambiente; e o que estabelece mecanismos de segu-
rança para inibir a atividade criminosa, identificar os 
responsáveis pela prática de atos ilícitos e dar apoio 
e informação às instituições bancárias e financeiras.

Após a realização de eleição suplementar, em 3 
de março de 2013 foi eleito prefeito de Novo Hambur-
go com 53,21% dos votos. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, na próxima segunda-feira, dia 25, a partir das 
9 horas, por nossa solicitação, a Comissão de Direitos 
Humanos realizará uma audiência pública para debater 
a situação salarial dos militares federais, bem como a 
reestruturação do Quadro Especial de Sargentos das 
Forças Armadas, Medida provisória 2215/2001, apoio 
aos idosos da família militar e pagamento dos 28,86%.

Estamos desde o ano passado em contato com 
várias entidades da categoria: Confederação Nacional 
da Família Militar, FAMIL/DF, QUESA BRASIL, AMARP/
DF, APRAFA, UNENFA, FAMIL –Mulher.

Esta audiência de segunda é em parceria com 
estas entidades. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, estive na semana passada, na cidade de 
Nova Santa Rita, no RS, no ato de lançamento do 
comitê pró-aeroporto internacional 20 de Setembro.

Na ocasião foi apresentado pelo coordenador 
do grupo de estudos pró-aeroporto, empresário Má-
rio Gusmão, e pelo diretor do curso de Ciências Ae-
ronáuticas da PUC/RS, Elones Ribeiro, um projeto do 
complexo aeroportuário, elaborado em conjunto com 
empresários, agentes públicos e sociedade civil, com 
dados estatísticos sobre a necessidade de se cons-
truir um novo aeroporto em alternativa ao Aeroporto 
Internacional Salgado Filho (Porto Alegre). O aeroporto 
ficaria entre Nova Santa Rita e Portão.

A área destinada ao empreendimento é seis 
vezes maior que o Salgado Filho, que possui apenas 
uma pista de voo. 

A proposta do novo aeroporto prevê a construção 
de duas pistas, com espaço para ampliação no futuro.

Sr. Presidente, estiveram por lá prefeitos, vereado-
res, deputados, e empresários. Destaco a presença da 
anfitriã do evento, a prefeita de Nova Santa Rita, Marga-
rete Simon Ferretti, o secretário estadual do Desenvol-
vimento e Promoção do Investimento, Mauro Knijnik; o 
secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Caleb 
de Oliveira; o diretor do Departamento Aeroportuário do 
Estado (DAP), Roberto Carvalho Netto; o coordenador 
da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, Ronaldo 
Nogueira; o presidente da Assembleia Legislativa, Pedro 
Westphalen; o prefeito de Capela de Santana, Nestor 
Bernardes e o vice-prefeito de Portão, Arai Cavalli; o rei-
tor da Unisinos, Marcelo Aquino os deputados Dionilso 
Marcon, Ronaldo Zulke, Renato Molling, Nelsinho Me-
talúrgico, Ana Afonso, Giovani Feltes, Lucas Redecker, 
Jurandir Maciel, Jorge Pozzobon, Adolfo Brito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Comissão de Assuntos Sociais, por nossa 
solicitação, com o aval do presidente, senador Walde-
mir Moka, realizou audiência pública sobre o Estatuto 
da Juventude (PLC 98/2011), na sexta-feira, dia 15, no 
Plenarinho da Assembleia Legislativa do Rio Grande 
do Sul. O evento na capital gaúcha foi em parceria com 
a Assembleia, com o gabinete do deputado estadual 
Edegar Pretto (PT) e com o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. Por lá estiveram representantes 
da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência 
da República, do Conselho Nacional da Juventude 
(CONJUVE), Secretaria dos Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, Conselho Nacional do Direito 
da Criança e do Adolescente, UNE, UBES, ABLGBT, 
centrais sindicais, movimentos sociais, juventudes par-
tidárias, deputada federal Manuela D’vila (relatora na 
Câmara), deputado estadual Edegar Pretto, deputada 
estadual Ana Affonso, Edson Brum, Vinicius Ribeiro, 
vereadores Alberto Koppitik, Sofia Cavedon entre ou-
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tras lideranças. Um detalhe interessante foi a presença 
de representante dos aposentados e pensionistas que 
também estão apoiando a luta da nossa juventude, 
como o sindicalista Jorge Flecha. 

A nossa intenção é votarmos o projeto, já que eu 
sou o relator na CAS, no dia 27 de março. E, para isso, 
já realizamos duas audiências e temos marcado duas 
reuniões no meu gabinete com a juventude. 

Não posso deixar de citar que o senador Ran-
dolfe Rodrigues fez um belo trabalho na Comissão de 
Constituição e Justiça desta casa. Ele foi o relator em 
tão importante comissão. 

Eu destaco o que disse a secretária Nacional de Ju-
ventude da Presidência da República, Severine Macedo 
que a maior importância da aprovação do Estatuto se deve 
à confirmação de que essas políticas não dependerão 
de governos para se manterem. Além disso, ressaltou o 
valor da proposta como uma forma de valorização dos 
jovens do país. Faço dela minhas palavras. Jovens não 
são problemas para a sociedade como foram encarados 
durante muitos anos. A juventude não é fase de transição 
entre jovem e adulto. É uma etapa da vida que carrega 
especificidades de origem, etnia, orientação sexual, que 
podem levar a uma inclusão maior ou menor.

Caso aprovado, o Estatuto da Juventude promo-
verá: Direito de participação sobre todos os setores 
da sociedade, direito à educação, profissionalização e 
trabalho, direito à diversidade e igualdade, de exercer 
diferentes religiões, de ter acesso a saúde, além de re-
gras para acesso a espetáculos culturais, expedição da 
carteira estudantil, concessão de meia-entrada e reserva 
de assentos no transporte interestadual, entre outros.

Entendo que este é um momento histórico para 
os jovens, pois o projeto já tramita há nove anos e 
queremos sim a sua aprovação.

Parabéns a todos. A audiência pública em Porto 
Alegre foi um sucesso.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, vou registrar aqui, importante artigo assi-
nado por Álvaro Sólon de França, auditor fiscal e pre-
sidente da ANFIP – Associação Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal do Brasil, que trata da 
medida provisória de desoneração da cesta básica.

Um importante passo rumo à justiça fiscal. 
A edição da medida provisória nº 609, de 8 de 

março de 2013, com zeragem dos tributos federais 
sobre a cesta básica, foi uma importante medida de 
justiça fiscal, porque reduz a tributação indireta, pro-
fundamente regressiva.

A regressividade é resultado da elevada partici-
pação dos tributos indiretos, que são os que não de-
pendem da condição econômica do contribuinte. 

Em modelos regressivos como o nosso, são os po-
bres que, proporcionalmente, mais pagam tributos, exata-
mente porque comprometem a quase totalidade de sua 
renda ou salário com o consumo de produtos básicos, 
sobre os quais há a maior incidência de tributos indiretos.

A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fis-
cais da Receita Federal do Brasil, sempre denunciou 
a injustiça de nosso modelo tributário, que tributa o 
consumo e não o patrimônio e a renda, com fazem os 
países desenvolvidos.

O modelo brasileiro é profundamente injusto por-
que onera os pobres e os trabalhadores assalariados, 
privilegiando a não cobrança ou a baixa carga de tribu-
to sobre os rendimentos e patrimônio dos mais ricos, 
numa completa inversão de valores.

Para caracterizar a regressividade e a injustiça 
fiscal, basta dizer que o sócio ou o proprietário de em-
presa não paga imposto sobre lucros ou dividendos, 
enquanto o assalariado, que vive exclusivamente de seu 
salário, paga até 27,5% a título de Imposto de Renda.

Frente a esse quadro, a medida de desoneração 
da cesta básica foi duplamente importante. 

Em primeiro lugar porque alivia a pressão sobre 
a inflação, o verdadeiro propósito da desoneração, e, 
em segundo, porque reduz a carga tributária sobre os 
produtos mais consumidos pelos assalariados de baixa 
renda no país, diminuindo a regressividade dos tributos.

É uma pena que ainda continuem incidindo so-
bre os produtos da cesta básica os impostos estadu-
ais, especialmente o ICMS, talvez o de maior impacto 
sobre as mercadorias que o governo federal isentou.

De qualquer modo, foi dado um primeiro passo 
para a completa desoneração desses produtos e para 
avançar sobre outros de consumo popular, dentro da 
lógica de substituir uma tributação regressiva por ou-
tra progressiva, em que aqueles que ganham mais 
paguem mais, um princípio de justiça fiscal.

Não temos a ilusão de que tributos sobre o patri-
mônio (terras e outros bens imóveis), sobre herança e 
sobre grandes fortunas venham a merecer uma atenção 
especial do atual governo, mas se ao menos levar em 
conta a capacidade econômica do contribuinte, como 
tem feito em relação à participação especial nas con-
cessões públicas, já terá sido um passo importante na 
direção da justiça tributária.

Outra medida importante da presidente Dilma foi 
a sanção da lei que obriga a detalhar nas notas fiscais 
o valor de cada tributo incidente sobre os produtos ou 
serviços adquiridos pelo consumidor, porque permite 
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ao cidadão contribuinte ter clareza do quanto paga de 
tributos, contribuindo para a transparência tributária.

Essa medida de cidadania ou de educação fiscal 
jogará luzes sobre a injustiça do nosso modelo, dei-
xando evidente que mais de metade da carga tributária 
incide sobre bens e serviços consumidos ou utilizados 
pelos remediados.

Geralmente, os que mais reclamam da carga tri-
butária são aqueles que, proporcionalmente, menos 
pagam impostos. Esperamos e torcemos para que os 
verdadeiros injustiçados pela carga tributária, aqueles 
que vivem dos salários, que comprometem metade de 
sua renda com pagamento de impostos, a maioria dos 
quais indiretos, possam tomar consciência dessa injus-
tiça e cobrar dos governantes um tratamento isonômico.

Vamos aproveitar esses dois exemplos – a deso-
neração da cesta básica e a lei que obriga divulgação 
dos tributos – para promover uma grande campanha 
pela justiça fiscal, que consiste em tributar mais quem 
ganha mais, além de pressionar pela regulamentação 
dos impostos sobre herança e grandes fortunas.

Queremos chegar a um estágio de educação fis-
cal no qual o cidadão tenha clareza do quanto paga de 
impostos e possa comparar entre o que paga efetiva-
mente e o que recebe de retorno em termos de política 
pública, especialmente na área das políticas sociais. 

A justiça fiscal tem dupla dimensão: na arreca-
dação, cobrando mais de quem ganha mais ou tem 
mais renda, e nas políticas públicas, dando mais a 
quem mais necessita.

Enquanto não atingirmos esse estágio ideal, cumpri-
mentamos e elogiamos as duas iniciativas de presidente 
Dilma, que sinalizam na direção correta da transparência 
tributária e da justiça fiscal, com a diminuição dos tribu-
tos indiretos, especialmente aqueles que incidem sobre 
produtos, bens e serviços majoritariamente consumidos 
ou utilizados pelos pobres ou pessoas de baixa renda.

Sr. Presidente,
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

ARTIGO: MP da desoneração da cesta básica: 
um importante passo rumo à justiça fiscal 

(Álvaro Sólon de França*)

A edição da medida provisória nº 609, de 8 de 
março de 2013, com zeragem dos tributos federais 
sobre a cesta básica, foi uma importante medida de 
justiça fiscal, porque reduz a tributação indireta, pro-
fundamente regressiva.

A regressividade é resultado da elevada partici-
pação dos tributos indiretos, que são os que não de-
pendem da condição econômica do contribuinte. Em 
modelos regressivos como o nosso, são os pobre que, 
proporcionalmente, mais pagam tributos, exatamente 
porque comprometem a quase totalidade de sua renda 
ou salário com o consumo de produtos básicos, sobre 
os quais há a maior incidência de tributos indiretos.

A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores-
-Fiscais da Receita Federal do Brasil, sempre denun-
ciou a injustiça de nosso modelo tributário, que tributa 
o consumo e não o patrimônio e a renda, como fazem 
os países desenvolvidos. O modelo brasileiro é profun-
damente injusto porque onera os pobres e os trabalha-
dores assalariados, privilegiando a não cobrança ou a 
baixa carga de tributo sobre os rendimentos e patrimô-
nio dos mais ricos, numa completa inversão de valores.

Para caracterizar a regressividade e a injustiça 
fiscal, basta dizer que o sócio ou o proprietário de em-
presa não paga imposto sobre lucros ou dividendos, 
enquanto o assalariado, que vive exclusivamente de seu 
salário, paga até 27,5% a título de Imposto de Renda.

Frente a esse quadro, a medida de desoneração 
da cesta básica foi duplamente importante. Em pri-
meiro lugar porque alivia a pressão sobre a inflação, 
o verdadeiro propósito da desoneração, e, em segun-
do, porque reduz a carga tributária sobre os produtos 
mais consumidos pelos assalariados de baixa renda 
no País, diminuindo a regressividade dos tributos.

É uma pena que ainda continuem incidindo so-
bre os produtos da cesta básica os impostos estadu-
ais, especialmente o ICMS, talvez o de maior impacto 
sobre as mercadorias que o Governo Federal isentou.

De qualquer modo, foi dado um primeiro passo 
para a completa desoneração desses produtos e para 
avançar sobre outros de consumo popular, dentro da 
lógica de substituir uma tributação regressiva por ou-
tra progressiva, em que aqueles que ganham mais 
paguem mais, um princípio de justiça fiscal.

Não temos a ilusão de que tributos sobre o patri-
mônio (terras e outros bens imóveis), sobre herança e 
sobre grandes fortunas venham a merecer uma atenção 
especial do atual governo, mas se ao menos levar em 
conta a capacidade econômica do contribuinte, como 
tem feito em relação à participação especial nas con-
cessões públicas, já terá sido um passo importante na 
direção da justiça tributária.

Outra medida importante da Presidente Dilma foi 
a sanção da lei que obriga a detalhar nas notas fiscais 
o valor de cada tributo incidente sobre os produtos ou 
serviços adquiridos pelo consumidor, porque permite 
ao cidadão contribuinte ter clareza do quanto paga de 
tributos, contribuindo para a transparência tributária.
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Essa medida de cidadania ou de educação fiscal 
jogará luzes sobre a injustiça do nosso modelo, dei-
xando evidente que mais da metade da carga tributária 
incide sobre bens e serviços consumidos ou utilizados 
pelos remediados.

Geralmente, os que mais reclamam da carga tri-
butária são aqueles que, proporcionalmente, menos 
pagam impostos. Esperamos e torcemos para que os 
verdadeiros injustiçados pela carga tributária, aqueles 
que vivem dos salários, que comprometem metade de 
sua renda com pagamento de impostos, a maioria dos 
quais indiretos, possam tomar consciência dessa injus-
tiça e cobrar dos governantes um tratamento isonômico.

Vamos aproveitar esses dois exemplos – a deso-
neração da cesta básica e a lei que obriga a divulgação 
dos tributos – para promover uma grande campanha 
pela justiça fiscal, que consiste em tributar mais quem 
ganha mais, além de pressionar pela regulamentação 
dos impostos sobre herança e grandes fortunas.

Queremos chegar a um estágio de educação fiscal 
no qual o cidadão tenha clareza do quanto paga de im-
postos e possa comparar entre o que paga efetivamente 
e o que recebe de retorno em termos de política pública, 
especialmente na área das políticas sociais. A justiça 
fiscal tem dupla dimensão: na arrecadação, cobrando 
mais de quem ganha mais ou tem mais renda, e nas 
políticas públicas, dando mais a quem mais necessita.

Enquanto não atingirmos esse estágio ideal, cumpri-
mentamos e elogiamos as duas iniciativas da Presidente 
Dilma, que sinalizam na direção correta da transparência 
tributária e da justiça fiscal, com a diminuição dos tribu-
tos indiretos, especialmente, aqueles que incidem sobre 
produtos, bens e serviços majoritariamente consumidos 
ou utilizados pelos pobres ou pessoas de baixa renda.

(*) Álvaro Sólon de França é Auditor-Fiscal e presidente da ANFIP 
– Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu estive na segunda, dia 18, no estado 
de Santa Catarina, mais precisamente em Itapema, 
na Meia Praia, participando de um grande evento do 
movimento sindical. 

Fui até lá a convite das entidades sindicais. Tive o 
privilégio de estar ao lado do Presidente da Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (Fetiesc) e Secretário Regional da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias (CNTI), 
Idemar Antonio Martini; do Presidente da Federação 
dos Trabalhadores Mineiros de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, companheiro Genoir José dos Santos 
– Foquinha; Presidente da Nova Central Sindical de 

Trabalhadores de Santa Catarina, Altamiro Perdoná; 
do Presidente da União Geral de Trabalhadores de 
Santa Catarina (UGT), Carlos Magno; do Secretário 
Geral da CNTI, Aprígio Guimarães; do Presidente da 
Força Sindical de Santa Catarina, Osvaldo Mafra; do 
Representante do Fórum Sindical de Trabalhadores de 
Brusque, Anibal Bottjeer; do Presidente da Federação 
dos Trabalhadores do Comércio de SC, Francisco Ala-
no; do Presidente do Sindicato de Calçados de Parobé 
e representando a Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Calçado e Vestuário do RS, João Pires; 
do deputado federal Pedro Uczai (PT/SC), da deputada 
estadual Ângela Albino (PC do B), do Superintendente 
do Ministério do Trabalho de SC, Luis Viegas e do nosso 
colega aqui de Senado Federal, ilustríssimo senador da 
República, Cacildo Maldaner (PMDB). Fui perguntado 
da não presença dos senadores Luiz Henrique e Paulo 
Bauer. Respondo que o erro foi meu. Equivocadamen-
te não os convidei. Mas, no encontro dos três estados 
do sul, vou convidar a eles, como também os outros 
senadores do Paraná e Rio Grande do Sul. 

A minha palestra foi sobre alguns assuntos que 
estão na pauta do movimento sindical: redução da 
jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais 
para 40 horas, sem redução salarial. Com essa medi-
da seriam criados de imediatos mais de 2 milhões de 
novos postos de trabalho; fim do fator previdenciário, 
que na hora da aposentadoria retira cerca de 50% do 
salário da mulher, e de 45% do salário do homem. Um 
dos maiores crimes contra os trabalhadores; custeio 
sindical, ensino técnico profissionalizante, garantia 
dos direitos e conquistas da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), entre outros assuntos.

Disse a eles que quem acompanha o meu traba-
lho no Congresso Nacional sabe que eu venho falan-
do e alertando que só há uma maneira de garantir a 
manutenção de direitos sociais e trabalhistas: é com 
mobilização e pressão nas ruas. É assim que as coi-
sas acontecem em nosso País. Ainda dei o exemplo do 
grande encontro das centrais no dia 7 aqui em Brasília.

Sr. Presidente, no final do evento foi aprovada a 
“Carta de Itapema”, que passo a ler: 

Os mais de 350 dirigentes das Centrais Sindicais, 
Federações e Sindicatos de Trabalhadores de Santa 
Catarina, com o apoio dos parlamentares comprome-
tidos com a defesa da classe trabalhadora, senador 
Paulo Paim (PT/RS) e deputado federal Pedro Uczai 
(PT/SC), reunidos na data de 18 de março de 2013, na 
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado 
de Santa Catarina – FETIESC, vimos por intermédio 
desta Carta manifestar nossa indignação diante das 
dificuldades impostas ao movimento sindical no que 
dizem respeito ao custeio e manutenção das entidades 
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sindicais; ao fim do fator previdenciário; à redução da 
jornada de trabalho sem diminuição de salários; e à 
estabilidade do dirigente sindical. 

Diante desse quadro, reivindicamos a imediata 
aprovação de Projetos do interesse da classe traba-
lhadora brasileira pela Câmara dos Deputados.

Conforme disse o ilustre senador Paulo Paim, 
as principais bandeiras de luta da classe trabalhado-
ra brasileira já foram aprovadas no Senado Federal, 
todas por unanimidade.

Mas, até o momento, aguardam aprovação pela 
Câmara dos Deputados, o que nos é inconcebível. 

Enquanto entidades representativas de mais de 4 
milhões de trabalhadoras e trabalhadores catarinenses, 
estabelecemos um cronograma de ações que visam 
acompanhar, passo a passo, os Projetos que aguardam 
votação, na Câmara Federal, e pressionar para que a 
Presidência do Congresso Nacional defina uma data 
para votação em plenário, ainda este ano. 

Ao invés de esperar pelo Poder Executivo, lutamos 
para que se estabeleça uma pauta Legislativa, com a 
mobilização de todo o movimento sindical brasileiro 
no sentido do atendimento às nossas reivindicações.

Em 2014, teremos eleição para deputados estadu-
ais e federais, senadores e Presidência da República e 
o povo precisa entender que a sua arma é o seu voto. 

Ou os deputados federais aprovam as bandeiras 
mínimas de luta da classe trabalhadora, ou não terão 
o nosso voto. 

Estamos unidos no propósito de pressionar e 
sensibilizar a base do Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff, no Congresso Nacional, para que aprove 
com urgência os nossos pleitos. 

Lançamos também, aqui, nosso mais veemente 
protesto contra o Poder Judiciário e a forma como vem 
atuando, em absoluta dissonância e afronta à liberdade 
sindical, impondo Termos de Ajustamento de Conduta 
(TAC) às nossas entidades.

Vamos mobilizar a sociedade para a realização de 
um grande evento, com data e local a serem definidos, 
em breve, visando à unidade do movimento sindical 
dos três estados do Sul do país em torno das nossas 
lutas maiores e mais urgentes.

Consideramos o Fator Previdenciário como o 
maior crime contra a classe trabalhadora brasileira, 
depois da ditadura militar. 

Aprovado no Senado Federal há cinco anos, o 
Projeto que determina o fim do fator permanece en-
gavetado, na Câmara dos Deputados. 

Igualmente, o momento nunca foi tão propício 
para aprovação da redução da jornada de trabalho 
no país. Proposta de Emenda Constitucional (PEC), 
de autoria dos senadores Paulo Paim e Inácio Arruda, 

está pronta, mas ainda é preciso colocá-la na ordem 
do dia, no Plenário, para ser aprovada. 

A redução de jornada, mesmo que gradativa, deve 
gerar algo em torno de 3 milhões de novos empregos, 
diminuir o número de acidentes de trabalho, aumentar 
a arrecadação da Previdência e a produtividade. 

A redução da jornada de trabalho sem redução de 
salário está na pauta permanente do movimento sindical.

A regulamentação do Sistema de Custeio do 
movimento sindical é uma necessidade diante dos 
constantes ataques ao desconto da Contribuição e do 
Imposto Sindical. 

Não entendemos como podem ser compulsórios 
os descontos em favor do Sistema “S”, OAB e para os 
partidos políticos, por exemplo, cujas arrecadações 
são impositivas e oriundas da população brasileira. 

Por que, os recursos destinados para a manuten-
ção das lutas das entidades sindicais e de defesa das 
trabalhadoras e trabalhadores devem ser diferentes? 

Precisamos de entidades sindicais fortes e in-
dependentes. 

O Brasil é campeão do mundo em acidentes de 
trabalho, e muitas são as lutas a serem travadas em 
prol dos trabalhadores e, portanto, está na hora de 
fiscalizar as empresas, para melhorar as condições 
de trabalho, e deixar que as entidades sindicais orga-
nizem e mobilizem a classe trabalhadora.

Se as conquistas da Convenção Coletiva de Tra-
balho e o Dissídio Coletivo valem para todas as tra-
balhadoras e trabalhadores, a Contribuição Sindical 
também deve ser arcada por todos. 

A tentativa de desmonte do movimento sindical 
somente interessa à elite deste país que não quer 
melhoria nas condições de trabalho, melhor salário, 
jornada menor para a classe trabalhadora, ou seja, o 
enfraquecimento das entidades sindicais e a submissão 
financeira servem somente aos interesses do grande 
capital e a mesquinhez patronal. 

Somos sabedores que as conquistas da classe 
trabalhadora foram obtidas as duras penas, com muita 
luta, resistência e organização coletiva.

Por isso, conclamamos a todos a participar deste 
processo democrático e legítimo em defesa dos inte-
resses da classe trabalhadora e do fortalecimento das 
organizações e entidades sindicais do Brasil. 

Feito o registro da “Carta de Itapema”, Sr. Presi-
dente, queria por fim agradecer ao movimento sindical 
de SC pela homenagem recebida. Na ocasião eles 
me entregaram uma placa com os seguintes dizeres: 

“A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
do Estado de Santa Catarina, aos completar 60 anos 
de luta na defesa da classe trabalhadora, com muita 
honra homenageia o senador Paulo Paim, pela sua re-
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levante contribuição a história do movimento sindical 
catarinense” – Antonio Martine, Presidente. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu estava aqui pensando no pronuncia-
mento que vou fazer e fiquei imaginando como seria 
terrível se eu ficasse privado de água.

É, água! A gente tem o hábito de não considerar 
a fundo aquilo que parece que pertence a gente por 
direito, desde sempre.

É assim em relação ao ar, à água, ao alimento 
e por aí vai. 

Eu quero água..., eu bebo água,... minha sede 
passa... e é tudo muito normal, muito mecânico: “água, 
direito meu”...

Acredito que hoje, talvez, nossa consciência sobre 
o valor dessas coisas esteja mais ampliada. No entan-
to, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo: “ah, tem dia 
disso, dia daquilo, daquilo outro... tem até dia da água”.

Até dia da água!!!!!! 
É, que bom, nós prestamos homenagem à natu-

reza, ao Criador, pela água. Nós comemoramos o Dia 
22 de março, Dia Mundial da Água.

E, entre tantas razões para isso, existe uma bem 
simples e incontestável: não dá para sobreviver sem ela!!!

O mundo rende suas homenagens a ela e, nada 
mais justo!

A água é vida e, quando ela falta, a situação fica 
bastante crítica. Basta ver como o mundo já vem so-
frendo por conta da seca que tem assolado as mais 
diferentes regiões.

Eu me sinto, de verdade, um privilegiado por poder 
vir a esta Tribuna e prestar minha homenagem ao Dia 
Mundial da Água e faço isso com muita alegria, mas 
confesso, que com preocupação também.

Esse Dia é celebrado ao redor do mundo desde 
22 de março de 1993.

A data foi estipulada por recomendação da ONU 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – a conhecida Rio-92.

Anualmente é estabelecido um tema, definido pela 
própria ONU, com o objetivo de abordar os problemas 
relacionados aos recursos hídricos.

Neste ano, 2013, as celebrações terão como tema 
a “Cooperação pela Água”. 

Inclusive, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a 
Agência Nacional de Águas (ANA), o Governo do Distrito 
Federal (GDF) e a UNESCO no Brasil realizam evento, 
hoje, a partir das 14h, no Museu Nacional, na Esplanada 
dos Ministérios para a celebração do Dia Mundial da Água, 
com a realização do seminário Água, Comunicação e So-
ciedade no Ano Internacional de Cooperação pela Água.

O evento reunirá especialistas e comunicadores 
para debates e troca de experiências, com o objetivo 
de divulgar como é realizada a gestão dos recursos 
hídricos no Brasil.

Sr. Presidente, a natureza é nosso meio de so-
brevivência. O mundo inteiro tem se deparado com 
mudanças climáticas muito sérias nos últimos anos.

Temos diante de nós questões urgentes para tratar: 
o desmatamento da Amazônia, as queimadas, os incên-
dios florestais, o aumento na concentração de gases de 
efeito estufa na atmosfera, o aumento das temperaturas 
médias do ar e dos oceanos, o derretimento anormal do 
gelo em certas regiões do planeta e a elevação do nível 
do mar gerando, impactos diversos que podem afetar de 
forma significativa a biodiversidade, os assentamentos 
humanos, a saúde, a agricultura e os recursos hídricos. 

Vamos somar a isso dificuldades como a gestão 
dos resíduos sólidos, sua destinação final, os proble-
mas de contaminação do solo e das águas por produ-
tos químicos, tóxicos e perigosos.

Há quanto tempo falamos e falamos sobre a 
questão da reciclagem do lixo? 

É um assunto sério! 
No entanto, a reciclagem anda a passos miúdos. 

E, para constatar isso, basta pensar em quantas pes-
soas nós conhecemos que separam seu lixo diário 
para ser reciclado?

Srªs e Srs. Senadores, o nosso Brasil é rico em 
sua diversidade de flora e fauna, rico em suas florestas 
exuberantes e muito rico em seu manancial de águas. 

É o País que conta com a maior área úmida do 
planeta, a extensa região do Pantanal. 

Nossa Floresta Amazônica abriga 1/5 de toda 
água doce do planeta. 

Mas, nem por isso, podemos deixar de olhar para 
a escassez que vai obrigar, por exemplo, a população 
de quase 20 milhões de pessoas que vivem na Grande 
São Paulo a buscar água cada vez mais longe. Isso vai 
encarecer cada vez mais o recurso na próxima década. 

Nós estamos sempre falando de saúde, de vida 
saudável. A natureza está diretamente ligada à saúde. 
Será que nós temos ampla consciência disso? 

Será que temos, mesmo, a noção da importância 
da reciclagem do lixo, de termos rios despoluídos, matas 
nativas preservadas? Tudo isso pelo bem da nossa saúde!

É muito comum a gente responsabilizar o Gover-
no, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o nosso 
vizinho, sobre todos os danos causados à natureza. 

Eu gostaria de salientar, Sr. Presidente, que é 
muito importante reconhecer os esforços feitos em 
relação aos cuidados com o ecossistema.

A Agência Nacional de Águas (ANA), por exemplo, 
é uma autarquia especial, vinculada ao Ministério do Meio 
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Ambiente, que tem como missão implementar e coorde-
nar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hí-
dricos e regular o acesso à água, promovendo seu uso 
sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.

Ela tem feito um trabalho sério, com base de atu-
ação na conhecida Lei das Águas, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), e criou 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (Singreh).

A Agência atua junto aos estados brasileiros em 
diversas ações para integrar o Singreh aos sistemas 
estaduais, com o intuito de otimizar a gestão compar-
tilhada e participativa desse bem finito. 

Além disso, também há atuação da Agência jun-
to a outros países, por meio do intercâmbio de infor-
mações e tecnologias no setor de recursos hídricos.

O Ministério da Integração Nacional (MI), por sua 
vez, está coordenando o programa Água para Todos.

É um programa cuja principal meta é universalizar 
o acesso à água entre a população rural do semiárido 
brasileiro. O objetivo do programa é instalar 750 mil 
cisternas até 2014. 

As cisternas são instaladas pela Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf).

A indicação dos beneficiários é de responsabilidade 
de Comitês Gestores Municipais compostos por repre-
sentantes da sociedade civil, sindicatos de representação 
rural, associações rurais, igrejas e poder público muni-
cipal, observando-se as diretrizes estabelecidas pelo 
programa, como, por exemplo, os beneficiários devem 
ser famílias de áreas rurais, em situação de pobreza 
ou extrema pobreza, com carência de acesso a água e 
renda per capita de até R$ 140,00, inscritas no Cadas-
tro Único (CadÚnico) do governo federal. 

Somente em 2013, 2.992 famílias foram benefi-
ciadas em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, 
Alagoas, Piauí e Maranhão.

É claro que o Brasil precisa avançar em seus 
cuidados com o ecossistema, mas acredito que cabe 
perguntar, também: “e quanto a nós mesmos”?

Será que nós cuidamos para não maltratar a 
natureza? 

Será que nós agimos com responsabilidade, em 
cada gesto simples do dia a dia, em relação à água, 
por exemplo?

Existem coisas fáceis que podemos fazer para 
economizar água, como: 

– Tomar banhos mais curtos. Um banho de 15 
minutos, em uma casa, consome 135 litros de 
água. Um de 5 minutos, apenas 45 litros.
– Diminuir a vazão das válvulas de descarga.

– Usar regador no lugar da mangueira em jar-
dins e hortas.
– Não lavar as calçadas com água, mas, sim, 
usar uma vassoura.
– Usar equipamentos como o restritor de vazão, 
a popular “peneirinha”. Esses equipamentos, 
instalados em torneiras, reduzem, em média, 
50% do consumo de água.
– Caso você use lavadora de roupa, é melhor 
utilizá-la cheia e ligá-la no máximo três vezes 
por semana.

Srªs e Srs. Senadores, a natureza é um presente 
e ela precisa, com certeza, ocupar os nossos corações.

Segundo a OCDE (Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico), a demanda 
mundial de água aumentará 55% até 2050. 

Os especialistas acreditam que a escassez da 
água possa levar o mundo a sérios conflitos, então, 
eu gostaria de finalizar deixando para cada um de nós 
brasileiros e brasileiras a seguinte pergunta: 

“Qual é o espaço que a natureza ocupa no 
nosso coração?”

Vamos olhar para as nossas ações e vamos nos 
fazer essa pergunta mais vezes.

Muito obrigado e, como diz nosso amigo Gilber-
to Gil: “traga-me um copo d’água, tenho sede, e essa 
sede pode me matar”!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exa. Fantástico esse encer-
ramento, buscando uma frase na poesia de Gilberto 
Gil, numa música fantástica, que passa todas as men-
sagens necessárias de serem lembradas, inclusive no 
Dia da Água. Eu queria, realmente, parabenizar V. Exa, 
Senador Paim. Que bom que, nesta sexta-feira de ma-
nhã, nós fizemos esta homenagem toda! 

É incrível como a tendência do ser humano é 
a de não valorizar aquilo que tem em abundância. O 
problema está exatamente nisto: alguns têm de mais 
e a grande maioria tem de menos. 

Para o mundo, hoje, a água é o produto mais 
escasso, e ele é sinônimo de vida. Em nosso País a 
gente vê tanto desperdício!

Falei no meu pronunciamento que hoje ouvi uma 
senhora, uma nordestina, sitiante, que vive lá no inte-
rior do Nordeste, no Agreste, dizer que o sonho dela 
é poder tomar um bom banho. 

Então, que a gente possa refletir aqui, da tribuna 
do Senado, no Dia da Água – cumprimentando todos 
os que nos acompanham –, sobre a importância desse 
recurso, que é sinônimo de vida. 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 23 12379 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu só peço a V. Exa que publique na íntegra o 
meu pronunciamento. 

E, na segunda-feira, às 9h, como já é tradição, es-
tarei numa audiência pública, ainda uma dívida que eu 
tinha da minha gestão como Presidente no último ano. 

Eu ouço todos os setores, Sr. Presidente, e essa 
é minha obrigação como Senador, e, principalmente, 
numa audiência pública.

Quero dizer que está confirmado. Acertei com a 
nossa querida Senadora Ana Rita. Segunda-feira, às 9 
horas da manhã, eu vou ouvir o setor militar, servidor 
público da área militar. Eu ouço o sem-teto, o sem-terra, 
os servidores da área civil, os servidores públicos, e 
não vi problema nenhum em ouvir os militares. 

Então, nessa segunda-feira, pela manhã, às 9 ho-
ras, eu terei uma audiência para ouvir os aposentados 
e pensionistas e, também, aqueles que estão na ativa 
do setor militar, que estarão lá representados pelos 
seus líderes – a categoria nacional da família militar, 
FAMIL – Federação da Família Militar; QESA Brasil; a 
AMARP; a APRAFA; a UNEMFA; FAMIL Mulher; enfim, 
estarão lá todos os seus líderes para dialogar conosco...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...sobre 
a importância da família militar.

Era isso. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento, mais uma vez, V. Exª, Senador 
Paulo Paim e agradeço a todos, lembrando e fazendo 
um registro aqui, da Presidência do Senado Federal, 
que hoje0, dia 22 de março, é o aniversário da querida 
Xapuri, cidade histórica do Acre, que já nos deu figuras 
como Armando Nogueira, que já não está com a gente 
mais, o Adib Jatene e tantas outras figuras importan-
tes, Jorge Kalume, ex-Senador, Jarbas Passarinho, 
todos nasceram em Xapuri, essa cidade tão parte da 
história do Acre, e o nosso Chico Mendes, no Dia da 
Água – lembrando o aniversário de Xapuri, lembro 
aqui, também, de Chico Mendes – a grande figura do 
ambientalismo brasileiro e mundial.

Não tendo mais orador inscrito, encerro a pre-
sente sessão, cumprimentando a todos que nos acom-
panharam pela TV Senado, Rádio Senado e Internet.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Srs. Senadores Alfredo Nascimento e Re-
nan Calheiros enviaram discursos à Mesa, para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO(Bloco/PR – AM. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, em 22 de março vamos celebrar o dia 
mundial da Água. O Brasil detém a maior reserva de água 
doce subterrânea do mundo. A exuberância de nossa flo-
resta, que tem na Amazônia sua expressão mais impor-
tante, se alia à abundância dos nossos recursos hídricos, 
um dos bens naturais mais valiosos e estratégicos de que 
dispomos. Segundo o IBGE, 12% de toda a água doce 
existente no planeta estão no Brasil e 95% da população 
urbana brasileira tem acesso à água potável.

São essas as razões que levam o mundo a iden-
tificar o Brasil como a maior potência hídrica do Século 
XXI. Esse papel nos impõe grande responsabilidade 
não apenas naquilo que diz respeito ao debate de po-
líticas que visem ao melhor manejo desses recursos, 
como principalmente na adoção de medidas efetivas 
de conscientização e educação de nossa sociedade 
para o respeito ao meio ambiente e a melhor utilização 
da água. Cada vez mais escasso, este precioso líquido 
torna-se menos acessível e muito mais caro mundo afora.

Sr. Presidente, o Dia mundial da Água nos aler-
ta para diversos desafios. No meu Amazonas, mais 
que fonte de vida, a água é o nosso principal meio de 
transporte. Por nossos rios trafegam nossas riquezas e 
o abastecimento da nossa população. Por nossos rios 
trafegam as expectativas de desenvolvimento do nosso 
povo e também os gargalos que entravam o maior cres-
cimento de nossa atividade econômica. Assim como 
precisamos de água pra viver, o Amazonas depende 
da água pra crescer e criar oportunidades para a sua 
gente. Isso exige de nós, homens públicos, atenção 
ao manejo e a articulação de uma política portuária 
que favoreça o transporte fluvial responsável – falo 
aqui da ampliação da malha hidroviária, da melhoria 
dos balizamentos e de uma ação continuada para a 
expansão do acesso a esse meio de transporte, tanto 
para o atendimento do setor produtivo, quanto para a 
garantia do direito da população de ir e vir.

Mas isso, Srªs e Srs. Senadores, não é suficien-
te. Pensando no Amazonas, eu olho para o Brasil e 
seus desafios nesse setor. Nossas contradições não 
deixam dúvidas acerca de uma dívida que ainda car-
regamos e que precisa ser corrigida: a expansão do 
saneamento básico para todos os brasileiros. Muito se 
avançou nesse quesito e estimativas oficiais apontam 
que cerca de 40 milhões de pessoas ainda vivem sem 
saneamento adequado no Brasil, uma vergonha que 
não podemos mais tolerar.

Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente, cerca 
de cinco mil crianças são internadas diariamente por 
conta de doenças causadas pelo consumo de água 
sem tratamento. Aproximadamente dois milhões de 
pessoas morrem por ano no Brasil por doenças como o 
cólera, transmitido por água e alimentos contaminados. 



12380 Sábado 23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

Expressiva parcela da população, incluindo crianças 
na faixa etária entre 0 e 4 anos, vivem em áreas em 
que o esgoto corre a céu aberto.

Sem dúvida, que este é um cenário dramático e 
inversamente proporcional ao grau de desenvolvimen-
to econômico e social que conquistamos ao longo dos 
últimos 20 anos. Não combina com o Brasil que está 
em construção. Além disso, dá demonstrações da in-
capacidade dos governos de avançarem em um tema 
de grande importância não apenas para o desenvolvi-
mento, mas principalmente para a qualidade de vida e 
a saúde da população. Investir em saneamento bási-
co contribui para a conservação das nossas riquezas 
naturais, impulsiona a economia do país e garante 
dignidade para todos os brasileiros.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não é mais pos-
sível ignorar a necessidade de uma política consistente 
para o manejo da água no Brasil. É preciso reforçar os 
mecanismos públicos para a condução desse setor, 
melhorar a articulação entre as diversas esferas da 
Administração Pública, ampliar o debate no Congres-
so Nacional. Não podemos nos conformar que apenas 
6% das águas do Brasil estejam em ótimas condições 
de uso, com aponta estudo da Agência Nacional de 
Águas, ou que brasileiros instalados nas regiões me-
nos favorecidas ainda convivam com esgotos a céu 
aberto e a falta de água potável.

Temos que acompanhar e fiscalizar as ações do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado 
para este segmento, colaborando para que as medidas 
saiam do papel. Temos o dever de estimular a aplicação 
do Plano Nacional de Saneamento Básico, cuja meta é 
solucionar o problema de saneamento em todo o terri-
tório nacional até 2030. Cabe à nós, Parlamentares, dar 
celeridade à aprovação dos projetos que tramitam no 
Congresso Nacional sobre o tema em questão.

A escassez de água é um problema mundial e o 
Brasil pode dar exemplo. Garantir o progresso na nossa 
eficiência hídrica é garantir melhor qualidade de vida 
aos cidadãos brasileiros e, sobretudo, contribuir para 
a sobrevivência do planeta.

Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras 
e  Srs. Senadores, a cultura de Alagoas perdeu uma de 
suas referências com o falecimento do ato, teatrólogo, 
escritor e jornalista Bráulio Leite Júnior. Ele faleceu no 
último dia 27 de fevereiro, aos 81 anos em Alagoas.

Apaixonado pelo estado e pelo teatro, Bráulio é um 
intelectual refinado e plural. Homem sem rebuscamen-

tos, polemista, atento ao que acontecia em Alagoas e 
no mundo. Bráulio Leite deixa uma contribuição imensa 
para a dramaturgia e as artes em geral na nossa terra.

Nas décadas de 70 e 80, sua capacidade de trabalho 
chegou ao auge e ele se multiplicou como gestor cultural. 
Dirigiu, durante 30 anos, o Teatro Deodoro, criou o Teatro 
de Arena Sérgio Cardoso e o Teatro Lima Filho, incenti-
vou e foi decisivo para a fundação do Museu da Imagem 
e do Som de Alagoas e organizou e deu vida à Escola 
de Música, que veio a se tornar o Centro de Belas Artes.

Foi graças à sua visão que, a antes tímida Orques-
tra de Câmara de Alagoas, veio a se tornar a Orques-
tra Filarmônica de Alagoas, hoje infelizmente extinta. 

Seu apego à terra natal chegava ao ponto de 
renunciar a vantagens profissionais e talvez à glória 
artística, que vinham dos convites – sempre recusados 
– de se mudar e atuar nos grandes centros do teatro 
brasileiro e até no exterior.

Depois de uma vida inteira dedicada a construir 
e incentivar a cultura em Alagoas, Bráulio Leite se 
aposentou e escolheu para moradia e repouso o Sítio 
Velho, em Paripueira. Moradia, sim; repouso, nem tanto.

Continuou a ser procurado por pesquisadores, 
dramaturgos, artistas, jornalistas, que iam consultá-lo 
ou buscavam informações, conselhos, idéias, opiniões 
– e estes testemunham que Bráulio nunca deixava 
ninguém ao relento.

Isso sem contar a legião dos amigos da vida inteira, 
que acorriam às grandes varandas, elos arvoredos do 
Sítio Velho, para ouvir as histórias do veterano prosador. 
Há relatos saborosos, desde as suas lembranças de 
quando Procópio Ferreira e a filha Bibi vinham atuar em 
Maceió, até revelações valiosas sobre a presença militar 
norte-americana, durante a Segunda Guerra Mundial, na 
antiga base de hidroaviões à beira da Lagoa, no Vergel.

Dono de memória prodigiosa, Bráulio Leite era 
do tipo de interlocutor a quem nunca faltava assunto.

Caetano Veloso, num verso de A tua presença, 
canta a pessoa que mantém sempre teso o arco da 
conversa. Assim era Bráulio.

A ausência de um vulto desse quilate deixa luto, 
saudade e um vazio difícil de preencher, principalmente 
em Alagoas, que se ressente de sopros mais vigorosos 
de incentivo às artes cênicas e de vitalidade no suporte 
à cultura em geral. Bráulio Leite fará uma grande falta, 
já está fazendo muita falta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 43 minutos.)
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Ata da 36ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 25 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ricardo Ferraço, Ruben Figueiró, 
Anibal Diniz, Sérgio Souza e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 19 horas e 56 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Encerrou-se na última sexta-feira o pra-
zo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara nº 3, de 2012 (nº 2.784/2008, na Casa de 
origem, da Deputada Rebecca Garcia), que altera a 
Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora da 
mama pela rede de unidades integrantes do Sistema 
Único de Saúde – SUS, nos casos de mutilação de-
correntes de tratamento de câncer.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo 
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 2010 
(nº 4.286/2004, na Casa de origem, do Depu-
tado Celso Russomano), que altera a Lei nº 
7.369, de 20 de setembro de 1985, que institui 
salário adicional para os empregados no setor 
de energia elétrica, em condições de periculo-
sidade, para tornar obrigatório o seguro contra 
acidentes pessoais;
– Projeto de Lei do Senado nº 312, de 2009, 
do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Lei 
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para 
isentar do imposto de renda os rendimentos 
de professores pós-graduados, obtidos em 

escolas do ensino básico da rede pública, 
quando no exercício de cargos acumulados 
nos termos do art. 37, XVI, a e b, da Consti-
tuição Federal; e 
– Projeto de Lei do Senado nº 449, de 2011, 
do Senador Wilson Santiago, que altera a Lei 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para 
estabelecer redução do imposto de renda da 
pessoa física incidente sobre ganho de capital 
na alienação de imóveis que sejam dotados de 
equipamentos e sistemas de aproveitamento 
de energia solar ou eólica. 

Tendo sido rejeitados terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, os Projetos vão ao 
Arquivo.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
159, de 2010, será feita a devida comunicação à Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Encerrou-se na última sexta-feira o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução nº 15, de 2013, do Senador Pedro Taques, 
que altera o art. 81 do Regimento Interno do Senado 
para coibir a substituição de componentes das Comis-
sões fora dos casos que especifica. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno, conforme a fala da Presidência de 
2 de abril de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2013.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – O Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2013, vai à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 95, DE 2013

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir critérios de as-
siduidade e inovação pedagógica na progres-
são funcional dos profissionais da educação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezem-

bro de 1996, passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 67 ...........................................................
 .......................................................................
§3º A progressão funcional levará em conta, 
sem prejuízo de outros fatores, a assiduidade 
e a inovação das práticas pedagógicas, nos 
termos da avaliação do desempenho de que 
trata o inciso IV deste artigo, realizada com 
a participação da comunidade escolar.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, passa a viger acrescida do seguinte art. 86-A:

“Art. 86-A. No transcurso dos períodos letivos, 
os docentes regentes de classes da educação 
básica pública não poderão ser convocados 
pelo poder público para prestar serviço du-
rante as eleições ou para outros serviços de 
natureza cívica ou comunitária que demandem 
ausência ou dispensa da presença em sala de 
aula, salvo em casos excepcionais.”

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O absenteísmo docente é apontado como um 
grave problema na educação brasileira, com reflexos 
na qualidade do ensino ministrado em nossas esco-
las. Na maioria das redes de ensino, faltas justificadas 
(principalmente por motivos de saúde) ou injustifica-
das deixam os estudantes sem aula por mais tempo 
do que seria aceitável. Conforme noticiário, “a rede 
estadual fluminense concedeu, em agosto de 2009, 6 
mil licenças, e a do Distrito Federal contabilizou mais 
de 340 mil faltas no primeiro semestre de 2009. No 

Rio Grande do Sul, onde são permitidas até dez faltas 
sem justificativa, mais de 46 mil licenças foram tiradas 
entre janeiro e outubro de 2009”.

São muitas as causas do absenteísmo docente. 
Incluem adoecimento, em razão de condições inade-
quadas de trabalho; desmotivação ou desencanto, 
devido à desvalorização da profissão e às condições 
sociais em que o trabalho docente ocorre; sobrecar-
ga de trabalho e pressão psicológica; existência de 
legislação permissiva em nível local, entre outras. Na 
maioria dos casos, as razões do absenteísmo não es-
tão relacionadas a uma suposta falta de compromisso 
dos profissionais com a educação e com o trabalho, 
mas sim a contingências da vida ou ineficiências do 
campo educacional em nosso País. Ademais, se hou-
vesse uma adequada gestão de pessoas nos sistemas 
de ensino, as faltas eventuais poderiam ser supridas 
com substitutos, o que, em geral, não ocorre.

Acrescente-se, também, que o prejuízo acadê-
mico dos estudantes nem sempre é provocado pela 
falta “do” professor, mas pela falta “de” professor, uma 
vez que o déficit de pessoal é muito comum na área 
de educação. Não se olvide, ainda, a existência de leis 
que permitem o afastamento do serviço dos profis-
sionais do ensino, como a legislação eleitoral, de que 
trataremos em seguida.

Apesar dessas ressalvas, julgamos que seja ade-
quado premiar aqueles profissionais que se destacam 
no desempenho de suas funções, sendo assíduos e 
desenvolvendo inovações pedagógicas. Em virtude 
disso, apresentamos esta proposição para que, nos 
processos de progressão funcional, seja considerada 
a assiduidade e a inovação de práticas pedagógicas 
como fatores de valorização do professor. Observe-se 
que o dispositivo que acrescentamos ao art. 67 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com 
este objetivo reforça também o poder da comunidade 
escolar na avaliação dos docentes, como instrumento 
de controle social.

A segunda alteração que propomos à LDB diz 
respeito à dispensa do serviço de servidores públicos 
requisitados pela Justiça Eleitoral. Esse instituto está 
previsto atualmente na Lei nº 9.504, de 30 de setem-
bro de 1997, nos seguintes termos:

Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as 
Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisita-
dos para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do 
serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Elei-
toral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer 
outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.

Com base nesse mecanismo, especialmente por 
ocasião das eleições, muitos docentes são requisitados 
para trabalhar nas sessões eleitorais e, posteriormen-
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te, usufruem do benefício de afastamento temporário 
do serviço. Somando-se o dia da eleição com aqueles 
dedicados a treinamento e preparação do pleito, muitos 
professores terminam por fazer jus a dispensas que 
somam mais de dez dias.

Tendo em vista a dificuldade que a maioria dos 
sistemas de ensino tem para lotar substitutos, é de 
se imaginar o prejuízo ao processo educacional que 
essa ausência do docente provoca. Em muitos casos, 
as direções de escola recorrem a paliativos, como 
ministrar exercícios de reposição ou desviar coorde-
nadores e outros profissionais para as salas de aula. 
Isso quando os estudantes não são, simplesmente, 
dispensados das aulas.

Mesmo no caso em que há substituição por ou-
tro docente, pode-se falar em prejuízo acadêmico, 
pois é de se supor que o substituto não tem o mesmo 
conhecimento do nível de desenvolvimento da turma, 
tampouco das eventuais dificuldades de aprendizagem 
que alguns alunos possam apresentar.

É para evitar esses transtornos e impedir que as 
crianças e jovens fiquem sem aula, que apresentamos 
esta proposição. Note-se que com isso não queremos 
impingir às eleições a pecha de desimportantes. Visa-
mos apenas a impedir maiores prejuízos ao processo 
de educação dos futuros eleitores, atualmente bastante 
penalizados com o que se convencionou chamar de 
“absenteísmo docente”. Ademais, a proposição não 
veda a convocação de todos os servidores da área de 
educação pela Justiça Eleitoral, mas apenas daque-
les que estejam em sala de aula. Os professores que 
desempenharem atividades administrativas poderão 
continuar a ser convocados, até porque são muito im-
portantes na organização das eleições, uma vez que 
as sessões eleitorais ocupam, geralmente, edifícios 
escolares.

Considerando a importância de reduzir a possibi-
lidade de ausência dos professores nas salas de aula, 
além de promover a valorização dos mais assíduos e 
inovadores, conclamamos os ilustres pares a aprova-
rem a presente proposição.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

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 educa-
ção nacional.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a va-
lorização dos profissionais da educação, assegurando-
-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)

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.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 96, DE 2013

Altera a Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986, 
para estabelecer novos critérios para as 
projeções na plataforma continental bra-
sileira dos limites territoriais dos Estados 
e Municípios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Insira-se o seguinte art. 9º-A na Lei nº 

7.525, de 22 de julho de 1986:

“Art. 9º-A Para os contratos firmados a partir 
da vigência da Lei que introduziu este dis-
positivo nesta Lei, as linhas de projeção dos 
limites territoriais dos Estados e Municípios 
confrontantes, para orientar o cálculo da dis-
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tribuição de royalties, participação especial e 
demais receitas decorrentes da exploração do 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos, serão traçadas de acordo com as se-
guintes regras:
I – para as divisas entre Municípios situadas ao 
sul do Município de Touros, no Rio Grande do 
Norte, ao longo da costa entre o Rio Grande 
do Norte e o Rio Grande do Sul, adotar o pro-
longamento do ponto na costa correspondente 
à divisa entre os Municípios pela linha paralela 
correspondente até o ponto de sua interseção 
com os limites da plataforma continental;
II – para as divisas entre Municípios a oeste do 
Município de Touros, no Rio Grande do Norte, 
ao longo da costa entre Rio Grande do Norte e 
Amapá, adotar o prolongamento do ponto da 
divisa na costa pela linha do meridiano corres-
pondente até o ponto de sua interseção com 
os limites da plataforma continental; 
III – para as divisas entre os Estados do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba, e para as de-
mais divisas de Estados situadas ao longo da 
costa entre Rio Grande do Norte e Rio Grande 
do Sul, adotar o prolongamento do ponto da 
divisa na costa pela linha paralela correspon-
dente até o ponto de sua interseção com os 
limites da plataforma continental; 
IV – para as divisas entre os Estados do Rio 
Grande do Norte e Ceará, e para as demais 
divisas de Estados ao longo da costa entre Rio 
Grande do Norte e Amapá, adotar o prolonga-
mento do ponto da divisa na costa pela linha 
do meridiano correspondente até o ponto de 
sua interseção com os limites da plataforma 
continental.”

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

Justificação

Este Projeto propõe nova metodologia para a 
construção das linhas de projeção dos limites entre 
estados e entre municípios no mar, para fins de dis-
tribuição de royalties, participação especial e demais 
receitas decorrentes da extração de petróleo, gás na-
tural e outros hidrocarbonetos fluidos.

A metodologia atual de projeção, baseada nas 
linhas geodésicas ortogonais à costa, apresenta sérios 
problemas, de ordem técnica e político-econômica. 

De ordem técnica, é uma metodologia mais com-
plexa e gera projeções que são sensíveis aos vértices 
das linhas de base reta, de onde são traçadas as pro-
jeções ortogonais. Dependendo do vértice escolhido, 

a projeção – e, consequentemente, os limites interes-
taduais ou intermunicipais – se altera. Tendo em vista 
as diversas saliências e reentrâncias de nosso litoral, 
não há um critério único e consensual sobre os vérti-
ces a serem adotados, gerando uma multiplicidade de 
linhas de projeção viáveis de serem adotadas.

Do ponto de vista político-econômico, a metodolo-
gia atual gera forte concentração de receitas de petróleo 
em alguns municípios e estados, que são agraciados 
com linhas ortogonais que se abrem a partir de sua 
costa. A contrapartida da sorte de alguns é o azar de 
outros, como os Estados do Paraná e Piauí, onde as 
linhas ortogonais se fecham.

A metodologia que propomos, de as projeções 
seguirem os paralelos ou meridianos, conforme o Oce-
ano Atlântico encontra o litoral brasileiro a leste ou a 
norte, é uma metodologia mais simples e facilmente 
replicável. Ao contrário das linhas geodésicas ortogo-
nais, a metodologia aqui proposta independe de crité-
rios subjetivos para ser traçada: uma vez localizada a 
divisa entre dois municípios (ou estados), haverá uma, 
e somente uma, linha de projeção. Adicionalmente, a 
metodologia que ora propomos gera uma distribuição 
mais homogênea das receitas do petróleo e corrige 
distorções como a atualmente existente para os litorais 
do Paraná e Piauí, cujas linhas de projeção se fecham, 
delimitando um mar territorial desproporcionalmente 
pequeno para essas Unidades da Federação.

Para evitar alterações bruscas sobre a atual dis-
tribuição, as novas projeções serão válidas somente 
para os contratos assinados após a vigência da Lei 
que vier a se originar da proposição.

Diante da importância e mérito desta matéria, 
conto com o apoio de meus Pares para sua aprovação. 

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.525, DE 22 DE JULHO DE 1986

Estabelece normas complementares para 
a execução do disposto no art. 27 da Lei nº 
2.004, de 3 de outubro de 1953, com a reda-
ção da Lei nº 7.453, de 27 de dezembro de 
1985, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 9º Caberá à Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE:

 I – tratar as linhas de projeção dos limites terri-
toriais dos Estados, Territórios e Municípios confron-
tantes, segundo a linha geodésica ortogonal à costa 
ou segundo o paralelo até o ponto de sua interseção 
com os limites da plataforma continental;
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 Il – definir a abrangência das áreas geoeconômi-
cas, bem como os Municípios incluídos nas zonas de 
produção principal e secundária e os referidos no § 3º 
do art. 4º desta lei, e incluir o Município que concentra 
as instalações industriais para o processamento, tra-
tamento, armazenamento e escoamento de petróleo 
e gás natural;

 III – publicar a relação dos Estados, Territórios e 
Municípios a serem indenizados, 30 (trinta) dias após 
a publicação desta lei;

 IV – promover, semestralmente, a revisão dos 
Municípios produtores de óleo, com base em informa-
ções fornecidas pela PETROBRÁS sobre a exploração 
de novos poços e instalações, bem como reativação 
ou desativação de áreas de produção.

 Parágrafo único. Serão os seguintes os critérios 
para a definição dos limites referidos neste artigo:

 I – linha geodésica ortogonal à costa para indi-
cação dos Estados onde se localizam os Municípios 
confrontantes;

 II – seqüência da projeção além da linha geodésica 
ortogonal à costa, segundo o paralelo para a definição 
dos Municípios confrontantes no território de cada Estado.

(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; 
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 97, DE 2013 

Estabelece procedimentos para desconside-
ração de operações, atos ou negócios jurídi-
cos, para fins tributários, conforme previsto 
no parágrafo único do art. 116 da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos 

administrativos necessários para que a autoridade 
administrativa possa desconsiderar operações, atos 
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou 
a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, conforme previsto no parágrafo único do art. 
116 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Parágrafo único. A desconsideração das opera-
ções, atos ou negócios jurídicos de que trata o caput 
deste artigo não inclui os casos em que se verificar a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que serão tra-
tados na forma do art. 149, VII, da Lei nº 5.172, de 1966.

Art. 2º O contribuinte pessoa jurídica ou física, 
após a realização de operações, atos e negócios ju-
rídicos que impliquem planejamento tributário e que 

possam vir a suscitar discordâncias de interpretação, 
poderá espontaneamente prestar declaração autôno-
ma à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), 
impreterivelmente, até 30 de junho do ano seguinte ao 
início das operações, atos e negócios.

§ 1º A declaração de que trata o caput deste ar-
tigo, apresentada em meio eletrônico, deverá conter:

I – descrição integral do planejamento previsto e 
dos fatos e negócios já realizados;

II – fundamentação jurídica;
III – fundamentação e justificação para compro-

vação do propósito negocial;
IV – cronograma das operações, atos e negócios 

concluídos e previstos; e
V – documentação de suporte.
§ 2º A declaração de que trata o caput deste 

artigo poderá ser instruída por pareceres e jurispru-
dência que fundamentem a licitude do planejamento 
tributário pretendido.

§ 3º Na ocorrência de fatos supervenientes, de-
vidamente comprovados, a declaração poderá ser 
complementada por nova declaração, desde que não 
iniciado o procedimento administrativo de fiscaliza-
ção previsto no art. 7º do Decreto nº 70.235, de 6 de 
março de 1972.

Art. 3º A autoridade fiscal emitirá juízo preliminar 
de admissibilidade da declaração, que considerará os 
seguintes aspectos:

I – tempestividade;
II – inexistência de procedimento fiscal prévio;
III – termo de compromisso de boa-fé devidamen-

te assinado pelo declarante;
IV – coincidência entre o declarante e o sujeito 

passivo das obrigações tributárias resultantes das ope-
rações, atos ou negócios jurídicos declarados;

V – ausência de conflito entre o planejamento 
declarado e disposição expressa de lei ou posicio-
namento sumulado pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais;

VI – descrição completa e exata das operações 
realizadas; e

VII – correspondência, de fato, a planejamento 
tributário.

§ 1º O não atendimento a qualquer das condições 
dos incisos do caput deste artigo resultará na notifi-
cação do declarante pela autoridade fiscal, para que, 
no prazo de trinta dias, se manifeste sobre a inobser-
vância dos pressupostos para análise da declaração.

§ 2º Findo o prazo do § 1º sem que o declarante 
tenha se manifestado, ato da autoridade fiscal proporá 
a ineficácia da declaração do contribuinte para efeitos 
da norma antielisiva.
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§ 3º Compete ao Delegado da Receita Federal 
do Brasil analisar os pressupostos de admissibilidade 
da declaração.

§ 4º No caso de decisão desfavorável ao contri-
buinte, no prazo de trinta dias contado da ciência, ca-
berá recurso ao Superintendente Regional da Receita 
Federal do Brasil.

Art. 4º Admitida a declaração do contribuinte, o 
Superintendente Regional da Receita Federal emitirá 
juízo sobre a concordância, ou não, com os efeitos tri-
butários descritos em relação ao planejamento deta-
lhado pelo contribuinte, que poderá assumir uma das 
duas formas a seguir:

I – se os efeitos tributários descritos coincidirem 
com a sua avaliação, a autoridade fiscal dará conhe-
cimento ao contribuinte da decisão, que vinculará a 
Fazenda Nacional; ou

II – se os efeitos tributários descritos não coincidi-
rem com a sua avaliação, a autoridade fiscal cientificará 
o sujeito passivo para que pague ou parcele em 30 (trin-
ta) dias os tributos devidos sem o acréscimo de multa. 

§ 1º A decisão favorável de que trata o inciso I do 
caput produzirá efeitos exclusivamente para contribuin-
te que apresentou a declaração de que trata o art. 2º.

§ 2º A vinculação da Fazenda Nacional deixará 
de existir caso os fatos narrados não correspondam 
aos efetivamente praticados ou sejam constatadas 
quaisquer hipóteses que dêem ensejo à aplicação 
do art. 149 da Lei nº 5.172, de 1966, mesmo após a 
emissão da decisão favorável de que trata o inciso I 
do caput deste artigo.

§ 3º No caso de decisão desfavorável de que 
trata o inciso II do caput, transcorrido o prazo sem o 
pagamento ou parcelamento, o contribuinte poderá ser 
submetido a ulterior procedimento de fiscalização, que 
não poderá implicar aplicação de multa qualificada.

§ 4º Havendo divergência entre decisões proferidas 
por diferentes Superintendentes da Receita Federal do 
Brasil, o contribuinte interessado ou a autoridade que to-
mar conhecimento da decisão divergente poderá suscitar 
recurso especial, sem efeito suspensivo, ao Coordenador-
-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil.

§ 5º A impugnação ao lançamento tributário efe-
tuado em decorrência do procedimento de que trata 
o § 3º observará o rito estabelecido no Decreto nº 
70.235, de 1972.

Art. 5º A não apresentação da declaração no pra-
zo fixado no art. 2º desta Lei exclui o sujeito passivo 
do tratamento regulamentado por esta Lei, podendo 
dar ensejo ao lançamento de ofício nos termos do art. 
149 da Lei nº 5.172, de 1966. 

Art. 6º A RFB manterá registro em seu sítio ele-
trônico dos casos de planejamento tributário conside-
rados abusivos em decisões proferidas.

Art. 7º Aplica-se o art. 129 da Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005, aos fatos geradores ocorri-
dos anteriormente à sua publicação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 
2001, alterou o Código Tributário Nacional e introduziu a 
possibilidade de desconsideração de atos ou negócios 
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador de tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, condi-
cionada à regulamentação dos procedimentos necessá-
rios por meio de lei ordinária. A inovação, considerada 
revolucionária e celebrada pelos órgãos de fiscalização 
à época, causou grande polêmica e temor nas empre-
sas, preocupadas com o uso da norma em relação às 
medidas de planejamento tributário por elas adotadas.

O presente projeto tem por escopo fazer essa re-
gulamentação, de modo a dar transparência aos pro-
cedimentos adotados pelas empresas em relação ao 
planejamento fiscal e aos procedimentos exigidos do 
Fisco federal para que possa fiscalizá-las adequadamen-
te em relação aos atos e negócios jurídicos adotados.

Na época em que foi introduzida a chamada “lei 
antielisiva”, a polêmica criada foi tão grande que dividiu 
os doutrinadores e levou à rejeição da principal tenta-
tiva de regulamentação da matéria, feita em capítulo 
específico da Medida Provisória (MPV) nº 66, de 2003. 
A iniciativa seguinte oriunda do Poder Executivo – o 
PL nº 536, de 2007 – segue sua lenta tramitação na 
Câmara dos Deputados.

O tempo foi passando e, apesar de o dispositivo 
não ter sido regulamentado e não poder ser efetiva-
mente usado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, a vigilância sobre o planejamento tributário das 
empresas tem sido progressivamente aumentada, com 
o uso frequente, pela fiscalização, de outros dispositi-
vos tidos como antielisivos, no intuito de reprimir e re-
classificar atos considerados abusivos e fraudulentos.

Infelizmente, a falta de transparência da interpre-
tação do Fisco a procedimentos que, aparentemente, 
não ofendem normas tributárias federais tem causado 
indignação e é mais um fator a afugentar investimen-
tos do País pela insegurança jurídica dela decorrente.

A regulamentação que se propõe tem por base 
a declaração espontânea do contribuinte sobre atos 
e fatos que possam suscitar dúvidas de interpretação, 
permitindo a apreciação administrativa célere do pla-
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nejamento tributário feito, com decisões vinculativas 
para a Fazenda Nacional. 

Em síntese, a proposta contém quatro grandes 
vantagens: 

a) promove a transparência entre o Fisco e o 
contribuinte;

b) dá tratamento mais vantajoso para quem de-
clara espontaneamente;

c) retira as vantagens de quem mente na decla-
ração quanto aos fatos vivenciados; e

d) possibilita o resguardo dos interesses da Fa-
zenda Nacional, ao evitar procedimentos que podem 
se mostrar protelatórios.

O art. 7º do projeto, contém norma interpretativa 
que pretende dar eficácia retroativa às disposições 
do art. 129 da Lei do Bem (Lei nº 11.196, de 2005). A 
norma assegurará a improcedência de autuações fei-
tas antes do advento daquela Lei contra jornalistas, 
artistas, técnicos e jogadores de futebol que criaram 
empresas para prestação de serviço personalíssimo.

Ante a importância do tema e a inquestionável 
necessidade de aumentar a segurança jurídica e a 
atratividade do País para o investimento estrangeiro, 
submeto a matéria à discussão dos meus Pares. 

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Denominado Código Tributário Nacional 
Vide texto compilado 
Vigência 
(Vide Decreto nº 6.306, de 2007)

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional 
e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, 
considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os 
seus efeitos:

I – tratando-se de situação de fato, desde o mo-
mento em que o se verifiquem as circunstâncias ma-
teriais necessárias a que produza os efeitos que nor-
malmente lhe são próprios;

II – tratando-se de situação jurídica, desde o mo-
mento em que esteja definitivamente constituída, nos 
termos de direito aplicável.

Parágrafo único. A autoridade administrativa po-
derá desconsiderar atos ou negócios jurídicos prati-
cados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofí-
cio pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

VII – quando se comprove que o sujeito passi-
vo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, 
fraude ou simulação;

VIII – quando deva ser apreciado fato não conheci-
do ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX – quando se comprove que, no lançamento an-
terior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade 
que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, 
de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só 
pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da 
Fazenda Pública.

DECRETO Nº 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972

Vide texto compilado
(Vide Decreto nº 6.103, de 2007).
(Vide Decreto nº 7.574, de 2011)
(Vide Lei nº 12.715, de 2012)

Dispõe sobre o processo administrativo 
fiscal, e dá outras providências.

 O Presidente da República, usando das atribui-
ções que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição 
e tendo em vista o disposto no artigo 2° do Decreto-Lei 
n. 822, de 5 de setembro de 1969, decreta:

SEÇÃO III 
Do Procedimento

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: (Vide 
Decreto nº 3.724, de 2001)

I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por 
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da 
obrigação tributária ou seu preposto;

II – a apreensão de mercadorias, documentos 
ou livros;

III – o começo de despacho aduaneiro de mer-
cadoria importada.

§ 1° O início do procedimento exclui a esponta-
neidade do sujeito passivo em relação aos atos anterio-
res e, independentemente de intimação a dos demais 
envolvidos nas infrações verificadas.

§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos 
referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de ses-
senta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual 
período, com qualquer outro ato escrito que indique o 
prosseguimento dos trabalhos.

LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

Mensagem de veto
(Regulamento)
Conversão da MPv nº 255, de 2005
Texto compilado

Institui o Regime Especial de Tributação 
para a Plataforma de Exportação de Servi-
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ços de Tecnologia da Informação – REPES, 
o Regime Especial de Aquisição de Bens 
de Capital para Empresas Exportadoras – 
RECAP e o Programa de Inclusão Digital; 
dispõe sobre incentivos fiscais para a ino-
vação tecnológica; altera o Decreto-Lei no 
288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto no 
70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei 
no 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos 
4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de 
24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20 
de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de 
outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 
de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de 
2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 
2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, 
de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 
de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de de-
zembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro 
de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e 
a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de 
agosto de 2001; revoga a Lei no 8.661, de 2 
de junho de 1993, e dispositivos das Leis 
nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, 
de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novem-
bro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida 
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a 
prestação de serviços intelectuais, inclusive os de 
natureza científica, artística ou cultural, em caráter 
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de 
quaisquer obrigações a sócios ou empregados da so-
ciedade prestadora de serviços, quando por esta re-
alizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável 
às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do 
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil.

Parágrafo único. (VETADO)

LEI COMPLEMENTAR  
Nº 104, DE 10 DE JANEIRO DE 2001

Altera dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

 O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei Complementar:
Art. 1o A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 

– Código Tributário Nacional, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 9o  ...........................................................
 ...................................................................... ”

“IV –  ..............................................................
 ...................................................................... ”

“c) o patrimônio, a renda ou serviços dos par-
tidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das ins-
tituições de educação e de assistência social, 
sem fins lucrativos, observados os requisitos 
fixados na Seção II deste Capítulo;” (NR)

“ .....................................................................
“Art. 14.  ........................................................ ”
“I – não distribuírem qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer tí-
tulo;” (NR)
“ .................................................................... ”

“Art. 43..  ........................................................
 ...................................................................... ”
“§ 1o A incidência do imposto independe da 
denominação da receita ou do rendimento, 
da localização, condição jurídica ou naciona-
lidade da fonte, da origem e da forma de per-
cepção.” (AC)*

“§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimen-
to oriundos do exterior, a lei estabelecerá as 
condições e o momento em que se dará sua 
disponibilidade, para fins de incidência do im-
posto referido neste artigo.” (AC)

“Art. 116.  .......................................................
 ...................................................................... ”

“Parágrafo único. A autoridade administrativa 
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídi-
cos praticados com a finalidade de dissimular 
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obri-
gação tributária, observados os procedimentos 
a serem estabelecidos em lei ordinária.” (AC)
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“Art. 151.  .......................................................
 ...................................................................... ”

“V – a concessão de medida liminar ou de tu-
tela antecipada, em outras espécies de ação 
judicial;” (AC)

“VI – o parcelamento.” (AC)
“ .................................................................... ”

“Art. 155-A. O parcelamento será concedido 
na forma e condição estabelecidas em lei es-
pecífica.” (AC)

“§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o 
parcelamento do crédito tributário não exclui 
a incidência de juros e multas.” (AC)
“§ 2o Aplicam-se, subsidiariamente, ao parce-
lamento as disposições desta Lei, relativas à 
moratória.” (AC)
“Art. 156.  .......................................................
 ...................................................................... ”
“XI – a dação em pagamento em bens imó-
veis, na forma e condições estabelecidas em 
lei.” (AC)
“ ................................................................... .”
“Art. 170-A. É vedada a compensação me-
diante o aproveitamento de tributo, objeto de 
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes 
do trânsito em julgado da respectiva decisão 
judicial.” (AC)
“Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legisla-
ção criminal, é vedada a divulgação, por parte 
da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a 
situação econômica ou financeira do sujeito 
passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o 
estado de seus negócios ou atividades.” (NR)
“§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, 
além dos casos previstos no art. 199, os se-
guintes:” (NR)
“I – requisição de autoridade judiciária no in-
teresse da justiça;” (AC)
“II – solicitações de autoridade administrativa 
no interesse da Administração Pública, desde 
que seja comprovada a instauração regular de 
processo administrativo, no órgão ou na enti-
dade respectiva, com o objetivo de investigar 
o sujeito passivo a que se refere a informação, 
por prática de infração administrativa.” (AC)
“§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, 
no âmbito da Administração Pública, será re-
alizado mediante processo regularmente ins-
taurado, e a entrega será feita pessoalmente 
à autoridade solicitante, mediante recibo, que 

formalize a transferência e assegure a preser-
vação do sigilo.” (AC)
“§ 3o Não é vedada a divulgação de informa-
ções relativas a:” (AC)
“I – representações fiscais para fins penais;” 
(AC)
“II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda 
Pública;” (AC)
“III – parcelamento ou moratória.” (AC)
“Art. 199.  ...................................................... ”
“Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, 
na forma estabelecida em tratados, acordos 
ou convênios, poderá permutar informações 
com Estados estrangeiros no interesse da ar-
recadação e da fiscalização de tributos.” (AC)

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

Brasília, 10 de janeiro de 2001; 180o da Inde-
pendência e 113o da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – José Gregori – Pedro Malan 
– Martus Tavares.

LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005

Mensagem de veto
(Regulamento)
Conversão da MPv nº 255, de 2005
Texto compilado

Institui o Regime Especial de Tributação para 
a Plataforma de Exportação de Serviços de 
Tecnologia da Informação – REPES, o Regi-
me Especial de Aquisição de Bens de Capital 
para Empresas Exportadoras – RECAP e o 
Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnoló-
gica; altera o Decreto-Lei no 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, o Decreto no 70.235, de 6 
de março de 1972, o Decreto-Lei no 2.287, de 
23 de julho de 1986, as Leis nos 4.502, de 30 
de novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho 
de 1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
8.387, de 30 de dezembro de 1991, 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro 
de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 
26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro 
de 1996, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 
27 de novembro de 1998, 10.336, de 19 de 
dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril de 
2002, 10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de 
novembro de 2003, 10.833, de 29 de dezem-
bro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
10.925, de 23 de julho de 2004, 10.931, de 2 
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de agosto de 2004, 11.033, de 21 de dezem-
bro de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 
2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 
28 de junho de 2005, e a Medida Provisória 
no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revo-
ga a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, e 
dispositivos das Leis nos 8.668, de 25 de ju-
nho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, 
de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de 
abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 
e da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 7o A adesão ao Repes fica condicionada à 
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos 
tributos e contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil. (Regulamento)

Art. 8o A pessoa jurídica beneficiária do Repes 
terá a adesão cancelada: (Regulamento)

I – na hipótese de descumprimento do compro-
misso de exportação de que trata o art. 2o desta Lei;

II – sempre que se apure que o beneficiário:
a) não satisfazia as condições ou não cumpria 

os requisitos para a adesão; ou
b) deixou de satisfazer as condições ou de cum-

prir os requisitos para a adesão;
III – a pedido.
§ 1o Na ocorrência do cancelamento da adesão 

ao Repes, a pessoa jurídica dele excluída fica obrigada 
a recolher juros e multa de mora, na forma da lei, con-
tados a partir da data da aquisição no mercado interno 
ou do registro da Declaração de Importação, confor-
me o caso, referentes às contribuições não pagas em 
decorrência da suspensão de que tratam os arts. 4o e 
5o desta Lei, na condição de contribuinte, em relação 
aos bens ou serviços importados, ou na condição de 
responsável, em relação aos bens ou serviços adqui-
ridos no mercado interno.

§ 2o Na hipótese de não ser efetuado o recolhi-
mento na forma do § 1o deste artigo, caberá lança-
mento de ofício, com aplicação de juros e da multa de 
que trata o caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. 

§ 3o Relativamente à Contribuição para o PIS/Pa-
sep e à Cofins, os juros e multa, de mora ou de ofício, 
de que trata este artigo serão exigidos:

I – isoladamente, na hipótese de que trata o in-
ciso I do caput deste artigo;

II – juntamente com as contribuições não pagas, 
na hipótese de que tratam os incisos II e III do caput 
deste artigo.

§ 4o Nas hipóteses de que tratam os incisos I e 
II do caput deste artigo, a pessoa jurídica excluída do 
Repes somente poderá efetuar nova adesão após o 
decurso do prazo de 2 (dois) anos, contado da data 
do cancelamento.

§ 5o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, 
a multa, de mora ou de ofício, a que se referem os §§ 
1o e 2o deste artigo e o art. 9o desta Lei será aplicada 
sobre o valor das contribuições não recolhidas, pro-
porcionalmente à diferença entre o percentual mínimo 
de exportações estabelecido no art. 2o desta Lei e o 
efetivamente alcançado. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa)

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

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 37/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 21 de março de 2013

Assunto: Extinção das Subcomissões Permanentes da CAS
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de As-

suntos Sociais, comunico a Vossa Excelência, para ci-
ência do Plenário desta Casa e publicação no Diário do 
Senado Federal, que, em Reunião realizada nesta data, 
foi submetida à deliberação deste Colegiado, tendo sido 
aprovada, a extinção das 3 (três) Subcomissões Per-
manentes no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais: 
Subcomissão Permanente em Defesa do Emprego e da 
Previdência Social – CASEMP; Subcomissão Perma-
nente de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência 
– CASDEF;  e Subcomissão Permanente de Promoção, 
Acompanhamento e Defesa da Saúde – CASSAUDE.

Segue, em anexo, o registro taquigráfico desta 
decisão.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 38/2013 – Presidência/CAS

Brasília, 21 de março de 2013

Assunto: Permanência de Presidente e Vice-Presidente 
da CASFGTS

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de As-

suntos Sociais, comunico a Vossa Excelência, para ci-
ência do Plenário desta Casa e publicação no Diário do 
Senado Federal, que, em Reunião realizada nesta data, 
foi submetida à deliberação deste Colegiado, tendo sido 
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aprovada a permanência dos Senadores Cyro Miranda e 
Paulo Paim nos cargos de Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, da Subcomissão Temporária do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS-CASFGTS.

Segue, em anexo, o registro taquigráfico desta 
decisão.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Os ofícios que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A Presidência recebeu, do Tribunal de 
Contas da União, o Aviso nº 12, de 2013 (nº 174/2013, na 
origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 495/2013-
TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam, referente à apuração de responsabilidade 
das empresas envolvidas nas fraudes às licitações verifi-
cadas na “Operação Sanguessuga” (TC 015.452/2011-5).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 12/2013

Aviso nº 174-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência para conheci-

mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 015.452/2011-5 pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 13-3-2013, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, –Augusto Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – A matéria vai à Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A Presidência recebeu o Aviso nº 13, 
de 2013, (nº 192/2013, na origem), do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão 
nº 517/2013-TCU, referente ao acompanhamento da 
operação de crédito autorizada pela Resolução nº 
25, de 2012, do Senado Federal (TC 021.420/2012-2).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 13/2013

Aviso nº 192-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 13 de março de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1.537-SF, de 19-5-2012, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 

021.420/2012-2, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Ordinária de 13-3-2013, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – O Aviso nº 13, de 2013, apensado ao 
processado da Resolução nº 25, de 2012, vai à Co-
missão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Convido, por ordem de inscrição, para 
que faça uso da palavra, o eminente Senador Paulo 
Paim.

V. Exª dispõe do tempo regimental, Excelência. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nesta segunda-feira, como nós temos um espaço 
especial, que é de 20 minutos, eu vou me ater a três 
temas, mas o tema principal do dia de hoje, Senador 
Ricardo Ferraço, que preside a sessão, fala um pouco 
da liberdade e da importância de termos uma lei que 
combata a homofobia, que combata o ódio e a violên-
cia, que, infelizmente, ainda é voz corrente neste País.

Começo dizendo que a Constituição da Repú-
blica contém, no conjunto de suas diretrizes para a 
construção do Brasil que sonhamos – e eu estava lá, 
ajudei a escrevê-la –, indiscutível vetor civilizatório que 
nos propõe a convivência social harmoniosa, coesa, 
tolerante e hospitaleira.

Na há lugar num país democrata, num país livre 
como o nosso e o país dos nossos sonhos, em que a 
convivamos ainda com aceitação da discriminação e 
da intolerância de qualquer matriz. Eu duvido que al-
guém diga que é homofóbico, eu duvido que alguém 
diga que gosta do ódio, eu duvido que alguém diga 
que é adepto da violência. Não aceitamos no Brasil a 
discriminação, seja racial, seja religiosa, seja por de-
ficiência, seja por idade, seja por gênero ou seja por 
opção sexual de cada um. 

Por essa razão, estamos fazendo um bom deba-
te, ouvindo todos os setores sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 122, que criminaliza a homofobia. Aceitei, 
sim, a relatoria porque entendo que sobre esse tema 
o Brasil tem que se debruçar, e o Congresso tem que 
decidir. 

Senhoras e senhores, os debates que dizem 
respeito à diversidade sexual passam por questões 
de conteúdo moral e religioso. Em uma sociedade 
plural e democrática, todas as correntes filosóficas, 
teológicas, ideológicas, enfim, todo e qualquer grupo 
de pressão merece dar a sua opinião, expressar sua 
visão, no espaço que entender adequado. A convivên-
cia pacífica nas ruas e bairros, nas escolas, no local 
de trabalho, mesmo aqui no Parlamento, nos impõe, 
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ao Estado, igualdade no tratamento a crentes e des-
crentes, a ateus, agnósticos ou aqueles que acreditam 
no Criador do Universo – em Deus –, e eu acredito.

Se pegarmos a Constituição do inesquecível dia 5 
de outubro de 1988 – eu estava lá, eu assinei a Cons-
tituição! –, veremos que no caput do art. 5o, entre os 
mais importantes vetores da Carta que regula a nossa 
vida coletiva, está ali: a Constituição promove a digni-
dade da pessoa humana no seu art. 5o, e estabelece 
que, em nosso processo democrático,

Art. 5º Todos [todos!] são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade [privada], nos termos seguintes...

Em seguida, no art. 5o, ainda, oferta à sociedade 
brasileira seu longo e admirável catálogo de direitos 
fundamentais, distribuídos em nada menos que 78 in-
cisos, que se destinam, pela força do nosso pensar e 
agir coletivo, a viabilizar a mais completa emancipação, 
tanto material quanto espiritual do povo brasileiro. Vis-
lumbramos, portanto, a convivência mais harmônica e 
respeitosa dos membros da sociedade brasileira, muito 
embora reconhecendo que a razão de ser da política, 
o seu suporte e o seu núcleo residem exatamente na 
administração dos conflitos em uma sociedade com-
plexa, na certeza de que no transcurso infindável do 
tempo o debate nos preserve minimamente o direito 
à própria expressão.

Se algum espaço houver, na prática de uma po-
lítica que se queira maiúscula e não apequenada, em 
qualquer sociedade avançada, é preciso compreender 
que a intolerância, legalmente albergada e aceita, não 
é compatível com a democracia e com política de di-
reitos humanos. A democracia não tem como tolerar 
a própria intolerância.

Em uma discussão, no âmbito físico e espiritual 
do espaço público, de relevância para a coletividade, 
parece politicamente inegociável que a livre expressão 
represente a condição de base para a garantia da li-
berdade humana.

O ser humano, dotado de consciência e razão, 
nasce livre, livre em sua essência mais profunda. Des-
provido da liberdade, calado em seu direito mais sagra-
do de tomar a palavra na rua ou na praça, terá morrido, 
espiritualmente, para a vida social e até mesmo para 
a vida privada.

Senhores e senhoras, o púlpito deste plenário, 
no Senado da República, representa nada menos que 
o espaço democrático de livre expressão das unida-
des federativas e, consequentemente, de cada uma 

das suas gentes. E essa prerrogativa, historicamente 
construída, deve se reproduzir em todos os aspectos 
da vida coletiva.

Em nossa visão, ao Estado laico cumpre a tarefa 
de a todos ouvir, indistintamente, sem se deixar dominar 
por esta ou aquela visão de mundo, sem que se admita 
a errônea cristalização, no ordenamento jurídico, de 
concepções ultrapassadas que, visando uniformizar 
mulheres e homens não uniformizáveis, culminem na 
supressão do direitos inalienáveis das minorias.

Ao representante público, portanto, pouco importa 
os termos com que uma determinada confissão religiosa 
ou filosófica, ou de setores da sociedade, encaram os 
fenômenos demasiado humanos, como, por exemplo, 
o homossexualismo ou a diferença da cor, da idade ou 
do sexo. Nós queremos é política de direitos humanos. 

Quero pontuar novamente que, em uma sociedade 
que se pretenda democrática, a vontade geral só po-
deria admitir a intolerância, nos estritos marcos legais, 
contra a própria intolerância. Ou seja, nós temos que 
ser intolerantes com a intolerância, aí sim. Agora, ser 
intolerante com razão à caminhada de vida de cada 
homem e de cada mulher deste País é descabido.

Acreditamos ser nosso dever e nossa salvação 
combater as compreensões de mundo que vislumbrem 
a uniformização dos seres humanos a partir de réguas, 
critérios e particularidades que lhes sejam próprios.

A infeliz experiência de autoritarismos e totalita-
rismos, em países supostamente avançados, como a 
Itália, o Japão e, principalmente, a Alemanha da pri-
meira metade do século XX, mostra claramente que 
a felicidade humana deve ser veiculada pelo debate 
livre que nos conduza à aceitação das mais variadas 
formas de vida, na certeza de que o pluralismo social 
vem a ser nossa maior riqueza. Respeitar as diferenças.

Por isso, em face do renitente preconceito de 
raça ao afrodescendente ou da intolerância aos gays, 
às lésbicas, aos bissexuais e aos transgêneros, rei-
teramos, no Senado da República, o direito de todos 
e de cada um à dignidade da própria existência, não 
importando o gênero ou a idade, por exemplo; o direito 
de todos – se tem uma deficiência ou não – e de cada 
um ao exercício cotidiano de sua liberdade de ser e à 
livre escolha no que diz respeito à vida privada.

Consideramos desumana toda e qualquer forma 
de intolerância que resulte na ofensa moral ou física a 
quem quer que seja e temos trabalhado diariamente, 
no Senado, pela construção de um país francamente 
acolhedor. Como é bom alguém acolher alguém! Como 
é bom a gente dizer um país francamente acolhedor a 
todos os seres humanos indistintamente.

Considero importante relembrar, no âmbito da 
religiosidade, que, na obra máxima da cristandade, a 
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Bíblia sagrada, o admirável Paulo manifesta sua per-
plexidade ante as contradições da existência humana, 
reconhecíveis em cada um de nós. Diz o apóstolo de 
Cristo: “Por que não faço o bem que quero, mas, o mal 
que não quero, esse faço.”

Vou tomar emprestadas as poéticas palavras de 
Paulo para me reportar à quantidade de barbárie co-
tidiana que, infelizmente, existe, em que uma mulher 
é fisicamente agredida a cada cinco minutos – olhem 
bem onde estamos –ou no mundo em que crianças 
de todos os continentes são alvo diário da violência 
de adultos brutalizados e sofrem com a exploração, 
abusos e doenças, ou enfrentam, em sua mais linda 
idade, a necessidade de deixar seus lares por conta 
de conflitos armados, sob governos que não lhes ga-
rantem educação básica.

Exatamente porque, no mundo em que vivemos, 
mulheres e homens não fazem o bem que desejam 
fazer, mas apenas o mal que não querem.

Cerca de 213 milhões de menores submetem-se, 
diariamente, ao inaceitável trabalho infantil e, entre 
elas, 300 mil atuam na condição de crianças-soldado, 
ou seja, são mandadas para a guerra.

Impõe-se a todos nós, portanto, trabalhar pela 
inversão da máxima do apóstolo Paulo, tanto mais 
porque o mundo em que vivemos parece estar grave-
mente adoentado.

Nele, as almas perdidas frequentemente gover-
nam e tiranizam, submetendo a seu jugo populações 
inteiras, por anos ou décadas.

No Brasil, acredito que a lenta e paciente orga-
nização de nossa democracia irá nos conduzir à gra-
dativa neutralização da intolerância. Todos contra a 
intolerância.

Não faz muito tempo nós vivíamos concepções 
de mundo mesquinhas e antigas, que tiranizavam afri-
canos e afrodescendentes e que negavam às mulheres 
o direito à voz, ao voto e a qualquer atuação fora dos 
estreitos limites do próprio lar.

Avançamos. Esse é um tempo que esperamos 
não volte nunca mais.

Nós seguimos apostando no aprofundamento 
dos níveis de educação como antídoto à brutalização 
de nossa vida social.

No país que desejamos, todas as escolhas lícitas 
e não ofensivas ao direito do próximo merecerão de to-
dos o máximo respeito, e do Estado a natural acolhida.

O Poder Judiciário brasileiro, por exemplo, tem 
caminhado neste sentido, reconhecendo a liberdade 
na orientação sexual, a licitude da vida comum parti-
lhada, inclusive no que se refere às repercussões pa-
trimoniais da opção de cada um.

Ao Estado laico cumpre reconhecer, nas centenas 
de milhares de ativistas políticos reunidos, anualmen-
te, nos desfiles públicos em favor dos direitos dos ho-
mossexuais em todo o Brasil, a indiscutível existência 
de um grupo de pressão tão legítimo e válido quanto 
os defensores dos interesses dos empresários, dos 
trabalhadores, das donas de casa, das mulheres, dos 
deficientes, dos negros, dos índios, dos pobres. Tão 
aceitável é a luta deles como essas que eu citei, dos 
cidadãos que promovem os direitos humanos e, dentre 
eles, por exemplo, os defensores dos direitos máximos 
de cada um. Os promotores dos direitos dos portadores 
de necessidades especiais são um exemplo.

Quero, com essa menção, reiterar que, em uma 
sociedade plural, todos os lícitos interesses do cida-
dão pagador de impostos merecem acolhida e reco-
nhecimento pelo Estado, que pondera interesses na 
realização do bem comum.

Sr. Presidente Ferraço, tenho a grata satisfação 
de atuar, na Comissão de Direitos Humanos, como 
relator, depois de um amplo diálogo com todos os 
setores, do Projeto de Lei da Câmara nº 122, que cri-
minaliza a homofobia. Na condição de relator, tenho 
a intenção de dar amplitude ao debate, pela abertura 
do espaço democrático da nossa Comissão às vozes 
da sociedade, tanto àqueles que são contra ou a favor 
ao 122. Muita gente diz que é contra o 122, mas não 
leu o 122; outros dizem que são a favor do 122, mas 
não leram o 122.

Por meio de tantas audiências públicas que já 
fizemos, pretendemos apresentar uma nova redação, 
um relatório equilibrado, buscando o consenso ou, pelo 
menos, um grande entendimento com uma maioria, já 
que dizem que consenso é impossível, porque esse 
é um debate internacional em curso – e o Brasil não 
pode se omitir –, um debate internacional que contem-
ple todos os interesses em jogo, ao mesmo tempo em 
que sirva para o combate à homofobia, combate ao 
ódio, combate à violência, infelizmente, que campeia 
ainda no Brasil.

A premissa com que pretendo nortear o debate 
e a redação é a premissa maior do que todos somos, 
a despeito de nossa cultura, de nossa opção religiosa 
ou orientação sexual. Contrário, sim, à homofobia, na 
medida em que a liberdade humana está na base dos 
direitos humanos.

Ouvimos no debate humano, desde tempos ime-
moriais, a voz audível de intelectuais humanistas que 
fazem engrandecer e avançar, geração após geração, 
o valor inegociável da liberdade humana.

Pensadores como, por exemplo, Elie Wiesel, nas-
cido na Transilvânia de confissão judaica, tendo perdi-



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 26 12661 

do, aos 15 anos, a mãe, o pai e uma irmã nos campos 
nazistas de extermínio, que afirmou o seguinte:

Eu jurei nunca ficar em silencio onde os seres 
humanos estiverem passando por sofrimento 
e humilhação. Devemos sempre tomar parti-
do. Neutralidade ajuda o opressor, nunca a 
vítima. O silêncio encoraja o torturador, nunca 
o atormentado.

Ainda que profundamente marcado por sua vivên-
cia infeliz de aniquilamento e ódio, Elie Wiesel, ganhador 
do Prêmio Nobel da Paz, em 1986, costumava, com as 
seguintes palavras, relembrar: “O oposto do amor não 
é o ódio, mas é a indiferença”. A profundidade dessa 
frase, Srs. e Srªs Senadoras, no meu entendimento, é 
grande: o oposto do amor não é o ódio, mas a indife-
rença daqueles que ficam, atrás da moita, sem querer 
se pronunciar em nenhuma situação!

Ele logrou trabalhar por um mundo melhor, mais 
livre, mais aberto à aceitação das diferenças.

O tempo presente nos incita à ação coletiva em 
defesa das liberdades. Neste ano de 2013, em que a 
Igreja escolheu o seu novo Papa, que terá por desa-
fio a bem-vinda renovação valorativa do cristianismo 
no mundo...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – ES) – ... vale 

relembrar que a octogenária Rainha Elizabeth II, da 
Inglaterra, assinou nova Declaração de Direitos Hu-
manos, contra qualquer tipo de discriminação, apoiada 
por 54 Estados.

O Brasil generoso, aberto, democrático, concilia-
dor e plural haverá de reforçar, com a sua posição, em 
todo o mundo, os melhores exemplos de tolerância e 
de hospitalidade, primando pelas garantias inerentes 
à liberdade humana e os direitos humanos, uma vez 
que, nas palavras do sociólogo português Boaventura 
Souza Santos,

Temos o direito de ser iguais, quando nossa 
diferença nos inferioriza, e temos o direito de 
ser diferentes, quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza.
Daí a necessidade de uma igualdade que 
reconheça as diferenças e de uma diferença 
que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades e a homofobia”.

Sr. Presidente, eu tenho conversado. como Relator 
da matéria, com evangélicos, com a comunidade gay, 
enfim, com todos os matizes, e percebo que ninguém 
é homofóbico, ninguém quer o ódio e ninguém quer a 
violência. Por isso, acredito que vamos construir. sim, 
uma nova redação, que dê uma nova cara ao projeto, 

mas que garanta a todos o principio maior da liberdade 
na linha de uma política de direitos humanos.

As minorias no Brasil sempre reiteram que, dadas 
as condições humanas, “ser diferente é normal”, e o 
que pretendemos, no Senado da República, é fomen-
tar e garantir o direito inalienável de que cada conci-
dadão nosso busque, de maneira lícita e que mais lhe 
aprouver, a própria felicidade, que orienta a trajetoria 
pessoal de cada indivíduo no mundo.

Por isso, Sr Presdidente, eu estou muito traquilo, 
porque tenho dialogado com todos os setores, repito, 
para buscar essa redação final.

Permita-me, Sr. Presidente, que eu termine essa 
minha fala dizendo, primeiramente, que V. Exª trabalhou 
muito junto comigo, pelo que deixo mais uma vez aqui 
um comentário sobre a importância da regulamentação 
da profissão de comerciário. V. Exª foi um dos relatores 
desse belo projeto que hoje já é lei.

E por fim, Sr Presidente, eu apenas destaco que 
fizemos, hoje pela manhã, uma grande audiência pu-
blica, com cuja realização eu havia me comprometido 
com os sevidores militares, já que eu havia ouvido os 
civis, como ouvi os trabalhadores da área privada, so-
bre a importância da recuperação dos seus proventos, 
política de cargos e salários e também, naturalmente, 
a melhoria no universo das suas condições de vida e 
de trabalho.

Por isso, se V. Exª me permitir, eu gostaria de con-
cluir, nesses últimos dois minutos que V. Exª está me 
dando agora, fazendo uma homenagem, com essa pe-
quena poesia, a todos, porque todos são trabalhadores. 
A cidadania plena é para servidores militares e civis.

Permita-me, então, que eu leia uma posesia em 
homenagem a esses homens que defendem a Pátria 
e que tem como título “Os de sabre e os de lança”:

Quando as éguas já não derem mais potros
Nem se escutem os relinchos de um cavalo,
Quando nenhum talão de bota bater esporas
Nem em cumprimento, nem por elegância, 
bem da Cavalaria!
Quando não se levante mais o pó Da Cavalaria 
em intrépida carga,
Quando já ninguém mais compreender nada de 
cavalos, de clarins, de sabres nem de lanças.
Quando já se tenham ido para sempre os cen-
tauros, os ginetes de minha raça,
Os que por honra faziam a guerra,
os que por amor honravam a Pátria,
os que na luz do sol davam a vida e na luz da 
lua serenatas para a china amada,
Os de histórias de amores e entreveros,
os de sabre e os de lança
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Quando já se tenham ido para sempre com a 
glória altissonante dos clarins
E o último ginete tenha morrido
Delirando com suas cargas e fanfarronices,
Eu sei, onde se poderá encontrá-los
Com suas cargas, seus cavalos e suas lanças
E só eu sei onde estarão então:
os de sabre e os de lança.
Os acharei no céu da glória. No mundo infini-
to das almas
Porque este mundo lhes ficou muito pequeno, 
Para as mais céleres de suas cargas.
Bem distantes estarão os ginetes no vento
Levando os relâmpagos do céu por suas lanças
E ferindo formações de nuvens com seus sa-
bres
Usando estrelas como rosetas
Fazendo trepidar o mesmo céu
Em cargas impetuosas, eternamente, para 
o nada.
Distantes, lá estarão muito próximos de deus:
os de sabre e os de lança.”

Muito obrigado, Sr Presidente, agradeço a to-
lerancia de V. Exª pelos meus três pronunciamentos.

Considere na íntegra as partes que não li.
Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Constituição da República contém, no 
conjunto de suas diretrizes para a construção do Bra-
sil que sonhamos, indiscutível vetor civilizatório, que 
nos propõe a convivência social harmoniosa, coesa, 
tolerante e hospitaleira.

Não há lugar, no País livre e democrático que de-
sejamos construir, para a aceitação da discriminação 
e da intolerância, de qualquer matiz. 

Não aceitamos, no Brasil, a discriminação racial 
ou decorrente das opções sexuais dos indivíduos. Por 
esta razão, estamos debatendo o Projeto de Lei da 
Câmara nº 122 de 2006, que criminaliza a homofobia.

Srªs e Srs. Senadores, os debates que dizem 
respeito à diversidade sexual passam por questões 
de conteúdo moral e religioso. 

Em uma sociedade plural e democrática, todas 
as correntes filosóficas; teológicas; ideológicas; todo 
e qualquer grupo de pressão merece expressar sua 
visão no espaço público.

A convivência pacífica nas ruas e bairros da cida-
de impõe ao Estado igualdade no tratamento a cren-

tes e descrentes; a ateus, agnósticos ou àqueles que 
acreditam no Criador do Universo.

Se pegarmos a Constituição da República, do 
inesquecível dia 05 de outubro de 1988, veremos, no 
caput do art.5º, um entre os mais importantes vetores 
da Carta, que regula nossa vida coletiva. 

A Constituição Brasileira promove a dignidade da 
pessoa humana, e o seu art. 5º estabelece que, em 
nosso democrático País, “Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade privada, nos 
termos seguintes”.

Em seguida, o art. 5º oferta à sociedade brasileira 
seu longo e admirável catálogo de Direitos Fundamen-
tais, distribuídos em nada menos que 78 incisos que 
se destinam, pela força de nosso pensar e agir coleti-
vos, a viabilizar a mais completa emancipação, tanto 
material quanto espiritual, do povo brasileiro.

Vislumbramos, portanto, a convivência mais har-
mônica e respeitosa dos membros da sociedade brasi-
leira, muito embora reconhecendo que a razão de ser 
da Política, o seu suporte e seu núcleo residem, exata-
mente, na administração dos conflitos em sociedades 
complexas, na certeza de que no transcurso infindá-
vel do tempo, o debate nos preserve, minimamente, o 
direito à própria expressão.

Se algum espaço houver, na prática de uma Po-
lítica que se queira maiúscula, em qualquer sociedade 
avançada, é preciso compreender que a intolerância 
legalmente albergada e aceita, não é compatível com 
a democracia. A democracia não tem como tolerar a 
própria intolerância. 

Em uma discussão no âmbito físico e espiritual 
do espaço público, de relevância para a coletividade, 
parece politicamente inegociável que a livre expressão 
represente a condição de base para a garantia da li-
berdade humana.

O ser humano, dotado de consciência e razão, 
nasce livre em sua essência mais profunda. 

Desprovido de liberdade, calado em seu direito 
mais sagrado de tomar a palavra na rua ou na praça, 
terá morrido, espiritualmente, para a vida social e até 
mesmo privada.

Srªs e Srs. Senadores, o púlpito deste plenário, 
no Senado da República, representa nada menos que 
o espaço democrático da livre expressão das unida-
des federativas e, consequentemente, de cada uma 
de suas gentes, e esta prerrogativa historicamente 
construída deve se reproduzir em todos os aspectos 
da vida coletiva.
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Em nossa visão, ao Estado laico cumpre a tarefa 
de a todos ouvir, indistintamente, sem se deixar dominar 
por esta ou aquela visão de mundo; sem que se admita 
a errônea cristalização, no ordenamento jurídico, de 
concepções ultrapassadas que, visando uniformizar 
mulheres e homens não uniformizáveis, culminem na 
supressão do direito inalienável das minorias.

Ao representante público, portanto, pouco importa 
os termos com que uma determinada confissão religio-
sa ou filosófica, ou de setores da sociedade, encaram 
fenômenos demasiado humanos, como o homossexu-
alismo ou a diferenciação de cor dos indivíduos.

Quero pontuar novamente que, em uma socie-
dade que se pretenda democrática, a vontade geral 
só poderia admitir a intolerância, nos estritos marcos 
legais, contra a própria intolerância.

Acreditamos ser nosso dever e nossa salvação 
combater as compreensões de mundo que vislumbrem 
a uniformização dos seres humanos a partir de réguas, 
critérios e particularidades que lhes sejam próprios.

A infeliz experiência de autoritarismos e totalita-
rismos, em países supostamente avançados, como a 
Itália, o Japão e, principalmente, a Alemanha da pri-
meira metade do século 20,...

... mostram claramente que a felicidade humana 
deve ser veiculada pelo debate livre, que nos condu-
za à aceitação das mais variadas formas de vida, na 
certeza de que o pluralismo social vem a ser nossa 
maior riqueza.

Por isso, em face do renitente preconceito de 
raça ao afrodescendente ou da intolerância aos gays, 
às lésbicas, aos bissexuais e aos transgêneros, reite-
ramos, no Senado da República, o direito de todos e 
de cada um à dignidade da própria existência; o direito 
de todos e de cada um ao exercício cotidiano de sua 
liberdade de ser e à livre escolha no que diz respeito 
à vida privada.

Consideramos desumana toda e qualquer forma 
de intolerância que resulte na ofensa moral ou física a 
quem quer que seja e temos trabalhado diariamente, 
no Senado, pela construção de um País francamente 
acolhedor a todos os seres humanos, indistintamente.

Srªs e Srs. Senadores, considero importante re-
lembrar, no âmbito da religiosidade, que, na obra máxi-
ma da cristandade, a Bíblia sagrada, o admirável Paulo 
manifesta sua perplexidade ante as contradições da 
existência humana, reconhecíveis em cada um de nós. 

Diz o apóstolo de Cristo: “Porque não faço o bem 
que quero, mas o mal que não quero esse faço”.

Vou tomar emprestadas as poéticas palavras de 
Paulo para me reportar à quantidade de barbárie coti-
diana em nosso País, em que uma mulher é fisicamen-
te agredida a cada cinco minutos; ou no mundo, em 

que crianças de todos os continentes são alvo diário 
da violência de adultos brutalizados, e sofrem com a 
exploração, abusos e doenças, ou enfrentam, em sua 
mais linda idade, a necessidade de deixar seus lares 
por conta de conflitos armados; sob governos que não 
lhes garantem educação básica.

Exatamente porque, no mundo em que vivemos, 
mulheres e homens não fazem o bem que desejam 
fazer, mas apenas o mal que não querem, cerca de 
218 milhões de menores submetem-se, diariamente, 
ao inaceitável trabalho infantil e entre elas, 300 mil 
atuam na condição de crianças-soldado.

Impõe-se a todos nós, portanto, trabalhar pela 
inversão da máxima do apóstolo Paulo, tanto mais 
porque o mundo em que vivemos parece estar grave-
mente adoentado. 

Nele, as almas perdidas frequentemente gover-
nam e tiranizam, submetendo a seu jugo populações 
inteiras, por anos ou décadas.

No Brasil, acredito que a lenta e paciente orga-
nização de nossa democracia irá nos conduzir à gra-
dativa neutralização da intolerência.

Não faz muito tempo nós vivíamos concepções 
de mundo mesquinhas e antigas, que tiranizavam afri-
canos e afrodescendentes e que negavam às mulheres 
o direito à voz e a qualquer atuação fora dos estreitos 
limites do próprio lar.

Nós seguimos apostando no aprofundamento 
dos níveis de educação como antídoto à brutalização 
de nossa vida social.

No País que desejamos, todas as escolhas lícitas 
e não ofensivas ao direito do próximo merecerão de to-
dos o máximo respeito, e do Estado a natural acolhida. 

O Poder Judiciário brasileiro, por exemplo, tem 
caminhado neste sentido, reconhecendo a casais ho-
mossexuais a licitude da vida comum partilhada, in-
clusive no que se refere às repercussões patrimoniais 
de sua opção.

Ao Estado laico cumpre reconhecer, nas centenas 
de milhares de ativistas políticos reunidos, anualmente, 
nos desfiles públicos em favor dos direitos dos homos-
sexuais, em todo o Brasil, a indiscutível existência de 
um grupo de pressão, tão legítimo e válido quanto os 
defensores dos interesses de empresários, de traba-
lhadores, de donas de casa; tão aceitável quanto os 
cidadãos que promovem os Direitos Humanos e, dentre 
estes, os defensores dos direitos dos afrodescenden-
tes; os promotores dos direitos dos portadores de ne-
cessidades especiais; entre inúmeros outros exemplos.

Quero com essa menção reiterar que, em uma 
sociedade plural, todos os lícitos interesses do cida-
dão pagador de impostos merecem acolhida e reco-
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nhecimento pelo Estado, que pondera interesses na 
realização do conceito de bem comum.

Srªs e Srs. Senadores, tenho a grata satisfação 
de atuar, na Comissão de Direitos Humanos do Sena-
do, como relator do Projeto de Lei da Câmara nº 122, 
de 206, que criminaliza a homofobia. 

Na condição de relator, tenho a intenção de dar 
amplitude ao debate, pela abertura do espaço demo-
crático de nossa Comissão às vozes da sociedade, 
contrárias ou favoráveis à proposta em debate.

Por meio de audiências públicas, pretendo pro-
duzir um relatório equilibrado e em consenso com o 
debate internacional em curso, que contemple todos 
os interesses em jogo, ao mesmo tempo em que sir-
va para o combate à homofobia, ao ódio e à violência 
gratuita que campeia no Brasil.

A premissa com que pretendo nortear o debate é 
a premissa maior de que todos somos, a despeito de 
nossa cultura, de nossa opção religiosa ou orientação 
sexual, contrários à homofobia, na medida em que a 
liberdade humana está na base dos Direitos Humanos.

Srªs e Srs. Senadores, vemos no debate humano, 
desde tempos imemoriais, a voz audível de intelectuais 
humanistas, que fazem engrandecer e avançar, geração 
após geração, o valor inegociável da liberdade humana. 

Pensadores como Elie Wiesel, nascido na Tran-
silvânia e de confissão judaica, tendo perdido, aos 15 
anos, a mãe, o pai e uma irmã nos campos nazistas 
de extermínio, afirmou o seguinte: 

“Eu jurei nunca ficar em silêncio onde os seres 
humanos estiverem passando por sofrimento 
e humilhação. Devemos sempre tomar parti-
do. Neutralidade ajuda o opressor, nunca a 
vítima. O silêncio encoraja o torturador, nunca 
o atormentado”

Ainda que profundamente marcado por sua vi-
vência infeliz de aniquilamento e ódio, Elie Wiesel, ga-
nhador do Prêmio Nobel da Paz em 1986, costumava 
relembrar que “O oposto do amor não é ódio, mas in-
diferença”, e logrou trabalhar por um mundo melhor, 
mais livre e mais aberto à aceitação das diferenças.

Srªs e Srs. Senadores, o tempo presente nos in-
cita à ação coletiva em defesa das liberdades. 

Neste ano de 2013, em que a Igreja Católica esco-
lheu seu novo Papa, que terá por desafio a bem-vinda 
renovação valorativa do cristianismo no mundo, vale 
relembrar que a octogenária Rainha Elizabeth Segun-
do, da Inglaterra, assinou nova Declaração de Direitos 
Humanos contrária à discriminação de homossexuais, 
apoiada por 54 Estados.

O Brasil generoso, aberto, democrático, concilia-
dor e plural haverá de reforçar, em todo o mundo, os 

melhores exemplos de tolerância e de hospitalidade, 
primando pelas garantias inerentes à liberdade huma-
na, uma vez que, nas palavras do sociólogo português 
Boaventura Souza Santos, “temos o direito de ser iguais 
quando nossa diferença nos inferioriza, e temos o di-
reito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 
que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”.

As minorias no Brasil sempre reiteram que, dadas 
as condições humanas, “ser diferente é normal”, e o 
que pretendemos, no Senado da República, é fomen-
tar e garantir o direito inalienável de que cada conci-
dadão nosso busque, de maneira lícita e que mais lhe 
aprouver, a própria felicidade, que orienta a trajetória 
pessoal de cada indivíduo no mundo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no dia 14 de março foi publicada a Lei 
Federal Nº 12.790/2013 que regulamenta a profissão 
de comerciário.

Esta Lei é originária de projeto de nossa autoria. 
Foi a partir de um grande debate com as entidades sin-
dicais, e isso teve início nos anos 90, que construímos 
um texto que reunisse todos os clamores da categoria 
dos mais de 12 milhões de trabalhadores e trabalha-
doras que compõe esta importante classe profissional. 

Recebi uma cópia da Presidência da República 
do texto sancionado, com assinatura da nossa presi-
denta Dilma Rousseff.

LEI FEDERAL Nº 12.790 de 14 de março de 
2013.
Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da profissão de comerciário.
A Presidenta da República. Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:
Art. 1º – Aos comerciários, integrantes da cate-
goria profissional de empregados no comércio, 
conforme o quadro de atividades e profissões 
do art. 577, combinado com o art. 511, ambos 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto Lei Nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, aplicam-se os dispositivos da 
presente Lei, sem prejuízo das demais normas 
trabalhistas que lhes sejam aplicáveis. 
Art. 2º – Na Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social (CTPS), a atividade ou função de-
sempenhada pelos empregados do comércio 
deverá ser especificada, desde que inexista a 
possibilidade de classificação por similaridade.
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Art. 3º – A jornada normal de trabalho dos em-
pregados no comércio é de 8 horas diárias e 
44 semanais.
Parágrafo 1º – Somente mediante convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho poderá 
ser alterada a jornada de trabalho estabelecida 
no caput deste artigo.
Parágrafo 2º – É admitida jornada de seis horas 
para o trabalho realizado em turnos de reveza-
mento, sendo vedada a utilização do mesmo 
empregado em mais de um turno de trabalho, 
salvo negociação coletiva de trabalho.
Art. 4º – O piso salarial será fixado em conven-
ção ou acordo coletivo, nos termos do inciso 
V do art. 7º da Constituição Federal.
Art. 5º – Vetado.
Art. 6º – As entidades representativas das ca-
tegorias econômica e profissional poderão, no 
âmbito da negociação coletiva, negociar a in-
clusão, no instrumento normativo, de clausulas 
que instituam programas e ações de educação, 
formação e qualificação profissional. 
Art. 7º – É instituído o Dia do Comerciário, a ser 
comemorado no dia 30 de outubro de cada ano. 
Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.
Brasília, 14 de março de 2013; 192 anos da 
Independência e 125 anos da República.
Presidenta da República, Dilma Rousseff.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, as raízes do nosso mandato parlamentar 
são muito fortes nas questões sociais do nosso país. 

E também são transparentes na forma de discutir 
e de agir, pois acreditamos que é nossa função como 
representantes do povo.

Somos uma trincheira na luta por causas que 
consideramos justas. E levantamos bandeiras se for 
necessário.

Fizemos assim com os trabalhadores, aposen-
tados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência, 
índios, movimento LGBT, negros, sem terra, sem teto, 
mulheres, crianças, jovens, e todos os discriminados 
da nossa sociedade.

Fizemos embates em defesa dos servidores pú-
blicos aqui no Congresso Nacional. E foram muitos.

Mas, hoje, eu comecei a pagar uma dívida que 
estava agendada desde o ano passado, quando pre-
sidia a CDH. 

Realizamos hoje uma primeira audiência sobre 
a situação salarial dos militares brasileiros, da ativa e 

da ‘caserna’ como eles bem falam, das três forças ar-
madas: Exército, Marinha e Aeronáutica.

Não vou citar os nomes e as entidades por que os 
veículos de comunicação do Senado estão divulgando 
amplamente estão divulgando amplamente, inclusive a 
TV Senado transmitiu ao vivo para todo o Brasil.

Neste período entre 9 da manhã e meio dia e 
meio passado, o meu gabinete recebeu centenas de 
mensagens. 

Os militares não são nem mais nem menos. São 
simplesmente cidadãos brasileiros como outros.

E, eu repito aqui: se a causa é justa, podem contar 
comigo. Eles fizeram um panorama da situação atual. 
Salários defasados, perda de direitos históricos, muitos 
tendo que fazer empréstimos, entre outras questões.

E eles estão fazendo pela vida. Indo atrás dos 
seus direitos. Procurando o Legislativo interagindo e 
mostrando seus problemas.

E isso é a democracia. Todos, independentemen-
te, de suas ideologias, greis partidárias, do seu lado, 
como popularmente é falado, tem direito a se mani-
festar e correr atrás daquilo que acham que é correto.

Nós vamos reunir todas as reivindicações dos mi-
litares das três forças armadas, ativos e aposentados, 
num único documento e vamos encaminhar ao Poder 
Executivo. É o mínimo que podemos fazer.

Parabéns a todos que participaram desta audiên-
cia de hoje, e também as mulheres dos militares que 
se fizeram presentes. 

Para finalizar, gostaria de declamar um poema, 
de autor desconhecido, em homenagem a família mi-
litar brasileira, intitulado “Os de sabre e os de lança”: 

“Quando as éguas já não derem mais potros.
Nem se escutem os relinchos de um cavalo.
Quando nenhum talão de bota bater esporas.
Nem em cumprimento, nem por elegância, 
bem da Cavalaria!
Quando não se levante mais o pó Da Cavalaria 
em intrépida carga.
Quando já ninguém mais compreender nada de 
cavalos, de clarins, de sabres e nem de lanças.
Quando já se tenham ido para sempre: Os 
centauros, os ginetes de minha raça. 
Os que por honra faziam a guerra. Os que por 
amor honravam a Pátria. Os que na luz do sol 
davam a vida. E na luz da lua serenatas. 
Os de histórias de amores e entreveros: OS 
DE SABRE E OS DE LANÇA. 
Quando já se tenham ido para sempre.
Com a glória altissonante dos clarins. 
E o último ginete tenha morrido.
Delirando com suas cargas e fanfarronices.
Eu sei, onde se poderá encontrá-los.
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Com suas cargas, seus cavalos e suas lanças.
E só eu sei onde estarão então: OS DE SA-
BRE E OS DE LANÇA.
Os acharei no céu da glória. No mundo infinito 
das almas. Porque este mundo lhes ficou muito 
pequeno, Para mais céleres de suas cargas. 
Bem distantes estarão os ginetes no vento. 
Levando os relâmpagos do céu por lanças. 
E ferindo formações de nuvens com seus sa-
bres. Usando estrelas como rosetas. Fazendo 
trepidar o mesmo céu. Em cargas impetuosas, 
eternamente, para o nada. 
Distantes, lá estarão muito próximos de Deus: 
OS DE SABRE E OS DE LANÇA.”

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – V. Exª será naturalmente atendido na 
forma regimental. E é sempre um privilégio e um prazer 
ouvir V. Exª fazer as suas manifestações.

Convido o eminente Senador Ruben Figueiró para 
usar da tribuna de acordo com a ordem de inscrição.

V. Exª dispõe de até 20 minutos como determina 
nosso Regimento.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Ricardo Ferraço, permita-me, 
no início deste meu pronunciamento, saudar, na sua 
pessoa, o eminente ex-Deputado, meu colega na Câ-
mara, meu colega na Constituinte e grande represen-
tante do Espírito Santo, Deputado Theodorico Ferraço.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, não faz muito, 
em uma das nossas sessões plenárias, a eminente Se-
nadora Ana Amélia – e aqui faço questão de destacar 
o apreço que tenho por sua pessoa e a admiração que 
tenho por sua eficientíssima atuação parlamentar –, 
que, aproveitando a oportunidade, saúdo pelo aniver-
sário que ocorreu no último sábado... Eu tive oportu-
nidade de dar um telefonema para ela e notei que ela 
estava muito distante, mas agora vim saber que ela 
estava na República do Equador. Mas receba V. Exª, 
Senadora Ana Amélia, que está presente no plenário, 
as minhas homenagens, o meu respeito e, repito, a 
profunda admiração que eu tenho pela senhora.

Mas S. Exª a Senadora Ana Amélia relembrou o 
ditado popular, tão ao nosso uso, de que “água mole 
em pedra dura tanto bate até que fura.”. A Senadora 
alertava para o nosso dever de insistir sobre as atuais 
deficiências governamentais no tocante à política de 
infraestrutura dos transportes, sobretudo os terrestres, 
à beira do caos. Por isso, devemos insistir, bater na te-
cla, alertar a consciência do Governo para que reaja 
no expurgo dessa triste realidade que ocorre no setor 
de transportes rodoviários.

Pois bem. Realmente, todos os dias, recebemos 
de nossos Estados reclamos de produtores rurais, 
das entidades de classe ligadas ao agronegócio, de 
autoridades municipais sobre a deficiência da ma-
lha de transportes rodoviários, tanto quanto sobre as 
condições de tráfico, as necessidades de implantação 
de rodovias e, no momento, até sobre a carência de 
caminhões para o transportes de grãos das grandes 
propriedades rurais aos armazéns. A carência chega 
ao ponto de obrigar à suspensão da colheita, o que 
acarreta consideráveis prejuízos ao agricultor.

A esse respeito, o acatado colunista do caderno 
de economia do Estadão, Celso Ming, ressalta o gar-
galo do agronegócio apontando as agruras do setor, 
que depende de fatores instáveis, já no início de suas 
atividades sazonais, como as condições climáticas e a 
previsão do bom preço, ao que acrescentaria as pers-
pectivas de uma insustentável logística de transportes.

O problema é, pois, de infraestrutura, que acres-
ce com a ausência de armazéns gerais, insuficiente 
capacidade estática para colher a safra.

Ainda segundo Celso Ming, o ideal seria prever 
a armazenagem de até 120% da produção; porém, 
só se encontra o País com 75% desse percentual. Ou 
seja, do total previsto para a safra, 45 milhões de to-
neladas não terão cobertura nos armazéns. Ou serão 
vendidos a preço de banana, ou ficarão retidos sob a 
lona de caminhões, obstruindo o fluxo de transporte, 
ou – o que também é ruim – ficarão abrigados na roça, 
ao sol inclemente. Tudo com o risco, e mesmo a cer-
teza, de muito prejuízo.

Srs. Senadores e Srªs Senadoras, em razão des-
ses problemas infraestruturais, que se repetem ano a 
ano, o preço dos fretes caminha para as nuvens. Em 
Mato Grosso do Sul, que sofre menos na questão do 
que Mato Grosso, em função da distância dos portos 
marítimos e dos centros de processamento industrial, 
o custo com o frete compromete de forma sensível o 
bolso e, consequentemente, o lucro razoável para o 
agricultor. Recentemente, o preço pago pelo transporte 
da tonelada de soja de meu Estado subiu mais de 60% 
por causa da espera nas filas dos portos de Santos, 
em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. Os dados 
são da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso do Sul – Famasul, que alerta para o fato de as 
dificuldades logísticas acarretarem a queda de preços 
e, finalmente, a dificuldade de armazenamento.

Assim alertou, no dia de ontem, o Correio do 
Estado, importante órgão do nosso Estado. A Conab, 
Companhia Brasileira de Abastecimento, tem estima-
do a presente safra de cereais e oleaginosas em 185 
milhões de toneladas, 11,3% maior do que a anterior, 
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tal o expressivo aumento da produtividade por hecta-
re plantado.

A imprensa nacional tem acompanhado e se 
solidarizado à pressão dos homens do campo. Tal é a 
ansiedade e a insistência com que chama a atenção 
do Governo Federal, que um conceituado jornalista de 
meu Estado já denominou tal insistência sobre o mes-
mo assunto de “monotematismo midiático”. Para mim, 
Srªs e Srs. Senadores, deve continuar a sê-lo, face à 
sua importância para a economia nacional, que hoje 
deve a ela a salvação de sua lavoura.

Eis que o agronegócio tem marca significativa na 
composição do PIB, até para salvá-lo de um fatídico 
percentual negativo.

De nada adianta sermos grandes produtores de 
commodities se a logística de transporte é totalmente 
falha. Ficamos à mercê de uma infraestrutura acabru-
nhada que, além de aumentar o custo da produção, 
dificulta nossa inserção no mercado mundial.

Temos tudo para transformar o Brasil num dos 
países mais importantes do mundo, mas a burocracia, 
a legislação tributária, as dificuldades operacionais 
do setor portuário, a precariedade das estradas, tudo 
isso, somado, nos mantém sob o manto do atraso e 
da pobreza.

Srªs e Srs. Senadores, recentemente, quando 
da audiência, no Senado, do Diretor do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, 
ficou patente que este órgão, ao se preocupar com a 
“higienização” de seus quadros diretivos, controle de 
despesas administrativas, inclusive com a conservação 
das vias rodoviárias existentes, praticamente relegou o 
capítulo dos investimentos, propiciando o caos que aí 
está na malha rodoviária nacional, sobretudo naquelas 
vitais para o escoamento da extraordinária produção 
de grãos no Centro-Oeste.

Repito: o DNIT deixou à margem a logística de 
transporte nos Estados do Centro-Oeste, sobretudo 
em Mato Grosso do Sul.

Ainda recentemente, o Deputado Federal Edson 
Giroto, com as credenciais do posto que ocupou como 
Secretário Estadual de Obras Públicas e de Transpor-
te, ressaltou o descaso do Ministério dos Transportes 
no atendimento das reivindicações para a liberação 
de recursos às ações da Superintendência Regional 
do DNIT em Mato Grosso do Sul, onde próprio DNIT 
confessou a aplicação irrisória de recursos.

Vejam: em 2012, foram, efetivamente, investidos 
na pavimentação e recuperação de BRs no meu Estado 
apenas 25% do que havia sido previsto pela bancada 
federal no Orçamento Geral da União. Ou seja, de, 
aproximadamente, R$604 milhões, só foram aplicados 
– vejam os senhores! – R$151 milhões.

Como resultado, vemos a situação lastimável em 
que se encontram algumas BRs que cortam o Estado 
e que tem agravado sensivelmente o fluxo de veícu-
los de transporte de grãos, elevando o seu custo por 
quilômetro rodado.

Além disso, Portaria publicada no Diário Oficial 
da semana passada retirou por completo a autonomia 
da Superintendência do DNIT em Mato Grosso do Sul. 
Com essa medida, a condução das licitações sai da 
alçada regional e passa exclusivamente para a sede 
da autarquia aqui, em Brasília, ou seja, é uma espécie 
de, entre aspas, “intervenção branca”, como denomi-
nou o jornal Correio do Estado desse último domingo.

Sr. Presidente, ouço, com imensa satisfação, a 
Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Ruben Figueiró, primeiro, eu queria agradecer-
-lhe a referência ao aniversário. É sempre bom ver a 
solidariedade dos amigos, especialmente dos colegas 
que apreciamos e admiramos tanto. Mas eu queria 
aproveitar e também vou fazer uso da palavra hoje 
para falar sobre essa questão da logística, que tem 
ocupado grande espaço da pauta da mídia brasileira 
pela gravidade da situação. Como disse V. Exª, estou 
voltando de uma reunião da União Interparlamentar, 
com 152 países presentes na capital Quito, no Equador, 
um país pequeno que não faz fronteira com o Brasil. 
O aeroporto mudou de lugar, pois ficava no centro da 
cidade, onde a altitude era muito maior, o que criava 
limitações para carga e, em função da necessidade de 
menor volume de combustíveis, obrigava uma escala 
em Guayaquil, que fica no litoral. O novo aeroporto é 
de dar inveja ao Brasil e foi inaugurado há um mês. 
Para dar acesso a esse novo aeroporto, que fica a 50 
quilômetros do centro da capital, que marca a metade 
do mundo, porque a Linha do Equador passa por ali, o 
governo fez uma concessão com empresas canaden-
ses. E o governo de Rafael Correa é, digamos, radica-
lizado de esquerda pela sua retórica. A via de acesso 
ao aeroporto é inteiramente nova, com estradas que 
exigiram grandes artifícios e talentos de engenharia, 
porque é preciso passar por morros para se chegar 
até o local. Não só o aeroporto de Quito, que é um 
aeroporto enorme e moderníssimo, tem um mês de 
inaugurado, como também o aeroporto de Bogotá, na 
Colômbia, está em ampliação enorme e, talvez, possa 
ser um dos maiores aeroportos da América do Sul. Por 
isso, ressalto a necessidade... Grande parte de muitas 
obras que se realizam, por exemplo, na Bolívia, como 
a duplicação da rodovia entre La Paz e Ururu e Ururu 
e Potosi, é financiada pelo Governo brasileiro através 
do BNDES. São obras realizadas por empreiteiras 
brasileiras. Isso é ótimo! A mesma coisa acontece no 
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Equador. Se nós podemos emprestar o nosso serviço, 
exportando não só o serviço, mas também o financia-
mento, por que nós não temos a capacidade de me-
lhorar a situação da logística, que acaba impactando 
negativamente sobre a renda dos que produzem neste 
País? Parabéns, Senador Ruben Figueiró!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. V. Exª nos faz 
ficar tristes ao ouvirmos o que os outros países estão 
fazendo e que nós não temos competência para fa-
zer também. Eu, sinceramente, gostaria que o Brasil, 
como líder na América do Sul, tivesse condições para 
realizar o que países como o Equador e a própria Co-
lômbia têm feito para o desenvolvimento econômico e 
social dos seus povos.

Eu agradeço profundamente o aparte de V. Exª, 
de solidariedade à manifestação que estou fazendo. A 
senhora, para mim, é uma das pessoas, é uma das Se-
nadoras e dos Senadores que mais se têm preocupado 
com a questão do agronegócio. Tenho feito questão de 
ressaltar sua atuação no nosso Estado. Muito agrade-
ço o seu aparte, que, sem dúvida alguma, enriquece o 
meu pronunciamento. Muito obrigado a V. Exª.

Eminente Senador Alvaro Dias, meu grande lí-
der, ouço V. Exª.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Ruben Figueiró. É um prazer apar-
teá-lo, especialmente porque V. Exª tem competência 
para definir o que é prioridade para o País e aborda, 
hoje, a questão desse apagão logístico agrícola, que 
causa transtornos e enorme prejuízo ao País. Se não 
me falha a memória, um caminhão carregado de soja, 
de Mato Grosso a Paranaguá, transita por 2,3 mil qui-
lômetros, aproximadamente. Chegando a Paranaguá, 
as filas são enormes, os navios aguardam, as filas são 
quilométricas, e o caminhoneiro resolve buscar outra 
praça e segue por mais 1,1 mil quilômetros até um 
porto no Rio Grande do Sul, para ter uma redução de 
espera. Lá, pelo menos, ele imagina ter de ficar cerca 
de dez dias na estrada, esperando sua vez. Em Para-
naguá, a fila é maior, terá de ficar ali por mais tempo. 
Portanto, esse é o cenário a que nós estamos assis-
tindo no Brasil. Isso é consequência da incompetência 
de quem governa, do descaso, da incapacidade para 
estabelecer prioridades. Afinal, isso não é prioridade? 
Não fosse a agricultura, esse PIB ridículo de 0,87% 
seria ainda inferior. O PIB seria negativo, não fosse 
essa enorme produção agrícola de 180 milhões de 
toneladas. Então, há ausência de governo. O Gover-
no é bom para anunciar programas espetaculosos e é 
péssimo para executá-los. Estão aí uma infraestrutura 
caótica e gargalos insuperáveis nos nossos portos, 
causando prejuízos enormes ao País. Teríamos uma 

agricultura mais rica e mais poderosa e um país mais 
próspero, se tivéssemos governos mais competentes, 
que tivessem a competência de eleger prioridades, 
sem gastar demasiadamente em ações secundárias, 
sem gastar com o supérfluo, como, por exemplo, essa 
viagem turística oficial realizada até Roma – esse é 
um pequeno exemplo. Enfim, Figueiró, grande Senador 
que nos honra com sua presença em nossa Bancada, 
meu cumprimentos pelo tema escolhido nesta semana!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Muito obrigado, eminente Senador Alvaro Dias. As 
declarações de V. Exª, sem dúvida alguma, enriquecem 
brilhantemente o meu pronunciamento. Eu gostaria, 
sinceramente, de ter a eloquência de V. Exª, para dar 
mais ênfase ao meu discurso. V. Exª, com a experiên-
cia que tem como Governador de um grande Estado, 
o Paraná, conhecendo a realidade não só do Paraná, 
mas de todo o nosso País, pode, sem dúvida alguma, 
dar o testemunho que deu agora através do seu apar-
te. Muito obrigado a V. Exª pelas referências que faz a 
este modesto orador.

Eu gostaria de continuar, Sr. Presidente, para 
acrescentar que, para isso demonstrar, a revista Veja 
apresenta um quadro comparativo interessante dos 
ônus que pesam sobre o produtor brasileiro e o ameri-
cano, levando-se em conta a distância entre a fonte da 
produção e o ponto de embarque do produto, quando 
destinado à exportação.

Ao brasileiro, tomando-se por referência o Muni-
cípio de Sorriso, em Mato Grosso – conforme refere a 
reportagem de Veja, através do jornalista Marcelo Saka-
te –, até o Porto de Santos, no Atlântico, a despesa por 
tonelada é de US$358, enquanto, para o americano, 
na mesma distância, ou seja, dois mil quilômetros, de 
lowa ao porto de New Orleans, no Golfo do México, o 
custo é de US$235.

Levando-se em conta que o preço corrente da 
soja do porto de embarque é de US$440 a tonelada, o 
resultado líquido para o brasileiro é de apenas US$82, 
enquanto que para o americano, vejam, é de US$205. 
Isso sem levar em conta as despesas tributárias aos 
brasileiros, enquanto o sortudo americano goza de 
benefícios fiscais generosos. Dá para compreender, 
Srªs e Srs. Senadores?

Devemos estar cientes de que o campo brasilei-
ro tem respostas para as crises que volta e meia nos 
assombram. 

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

Os números da nossa produção agropecuária são res-
peitáveis, mas precisamos de atenção do Governo. A 
luta contra a miséria passa pelo aumento de produção 
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dos alimentos, da melhoria dos índices de exportação, 
da evolução do PIB e da redução da inflação.

A Presidente Dilma tem sido sensível aos recla-
mos dos mais pobres, colocando em prática política 
iniciada pelo ex-Presidente Fernando Henrique; em 
seguida, pelo ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Esse processo político que tem colocado em 
marcha uma política de renda mínima tem que ter uma 
base sólida, pois, caso contrário, mostrar-se-á inócuo 
ao longo do tempo.

Sem investimentos em infraestrutura, a luta con-
tra a miséria se esgotará, porque a base produtiva não 
responderá aos anseios de consumo das chamadas 
novas classes médias brasileiras. Por isso, é preciso 
que o aumento da renda tenha como...

(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

...Senador Cristovam Buarque...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

...se o Sr. Presidente o permitir.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Com muita honra, Excelência. 
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – A 

Senadora Vanessa também.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/

PMDB – ES) – Está concedido o aparte.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

E, após, a Senadora Vanessa Grazziotin. 
Com muito prazer, Senador Cristovam Buarque. 

É uma honra ouvi-lo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Não, a honra é minha, ao ver o Senador tratando de 
um assunto como esse, do qual, muitas vezes, nós nos 
esquecemos. Nada é pior numa sociedade do que o 
apagão, mas essa nossa sociedade está vivendo de 
apagão em apagão. Nesses últimos dias, Senador 
Ferraço, o que a gente viu foi o apagão no transporte, 
carregando a nossa produção de soja para o porto. 
Uma vergonha, com prejuízos imensos! Uma empre-
sa da China já reduziu a compra, e, segundo eu li nos 
jornais, isso corresponde a 5% do total. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Mas, se os caminhões chegassem ao porto, haveria 
um outro apagão. O apagão do porto, com dificuldade 
de fazer a mobilização geral. Na verdade, temos um 
apagão do que se chama logística. Mas não é esse o 
único apagão. Há um risco sério de apagão energé-
tico. Nós temos um apagão na saúde, nós temos um 
apagão na segurança, pelo número de mortos que 
nós temos, e nós temos um apagão que, a meu ver, 
é a causa de praticamente todos os outros, que é o 

apagão na educação. Este é um país, hoje, de apagão, 
um ao lado do outro. E o senhor traz aqui referência a 
uma situação que nós atravessamos. O senhor é um 
legítimo preocupado com a produção agrícola, que é 
a grande fonte de riqueza nossa, hoje, na relação co-
mercial. O Presidente Renan Calheiros decidiu que, 
aqui, teríamos sessões para discutir grandes temas 
nacionais. Eu gostaria que um dos temas fosse o apa-
gão no mundo brasileiro de hoje.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Ouço a Senadora.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada. 

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Eu quero cumprimentar V. Exª, Senador Figueiró, 
pela lucidez e pelo equilíbrio com que faz o pronuncia-
mento, chegando à conclusão de que temos avançado 
muito nos últimos anos, mas reconhecendo que ainda 
temos uma longa estrada a percorrer. Acho muito sim-
plista chegar aqui e fazer críticas, muitas vezes sem 
uma base ou sem qualquer fundamento. Por exemplo, 
a ida da Presidenta Dilma ao ato de entronização do 
novo Papa não foi uma viagem qualquer, nem mesmo 
uma viagem superficial. Foi muito importante, princi-
palmente porque, lá, ela representou o País que será 
a sede da Jornada Mundial da Juventude Católica, 
que acontecerá proximamente, aqui, no nosso País. 
E, possivelmente, será o Brasil o primeiro país que o 
Papa deverá visitar.

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 

– Quero dizer que comungo com as opiniões de V. Exª, 
Senador, assim como com as da Senadora Ana Amélia. 
O Brasil vem avançando muito, mas é preciso que nos 
dediquemos, que o Brasil se dedique, que o Governo 
brasileiro se dedique a investir ainda mais em infra-
estrutura. O nosso Partido, por exemplo, faz parte do 
Governo. Não é um partido que simplesmente apoia o 
Governo da Presidenta Dilma. Nós somos parte desse 
Governo. Emprestamos Líderes nossos para compor 
o Ministério da Presidenta Dilma. Entretanto, sempre 
dissemos a ela: “É preciso, primeiro, baixar as taxas 
de juros”, o que corajosamente a Presidenta vai fazer. 
Em segundo lugar, investir na infraestrutura. Enquan-
to nós não alcançarmos um patamar mínimo de 25% 
do PIB em investimento na infraestrutura, não vamos 
conseguir o desenvolvimento sustentável do Brasil. 
Agora, vamos nos questionar: por que o povo brasileiro 
apoia tanto e cada vez mais a Presidenta Dilma? Por-
que, apesar de a economia não andar nos passos que 



12670 Terça-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

gostaríamos, não crescer aos níveis que gostaríamos 
– e isso não acontece também e principalmente pela 
crise internacional vivida pelo capitalismo –, por outro 
lado as notícias que recebemos são as de que cada 
vez mais a renda da família brasileira cresce. Cresce. 
Nunca o trabalhador brasileiro teve um percentual de 
reajuste, um ganho real no seu salário tão grande e 
tão elevado como vem tendo agora. Depois de 1995, 
o ano passado foi o ano de maior ganho dos traba-
lhadores brasileiros. Então, quero dizer que nós que 
apoiamos este Governo sabemos que precisamos estar 
ao lado dele, mas sempre defendendo a tese de que 
é preciso mais investimentos em infraestrutura, para 
que possamos desenvolver e melhorar ainda mais a 
vida do nosso povo e da nossa gente. Parabéns pelo 
seu pronunciamento e pela forma lúcida como V. Exª 
aponta o que está de errado e o que precisa ser feito 
para corrigir. Parabéns, Senador!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Sr. Presidente, sou imensamente grato pelas pala-
vras do Senador Cristovam Buarque e da Senadora 
Vanessa Grazziotin.

O meu pronunciamento, que seria apenas de 
defesa de um reclamo extremamente justo da classe 
rural, somou-se a outros assuntos muito importantes, 
como o apagão, sobre o qual V. Exª falou, e sobre mui-
tas das deficiências que estão existindo neste País. 

Sou grato também à Senadora Grazziotin, que 
faz uma defesa lúcida do Governo Dilma, levando em 
consideração que o nosso ponto de vista não é nos 
manifestarmos contra o Governo, mas nos somarmos 
ao Governo, para que ele resolva os problemas pre-
mentes, sobretudo aqueles que dizem respeito ao meio 
rural do nosso País.

Concluo, Sr. Presidente. 
Sem isso, esgotaremos nossa chance histórica 

de mudar o perfil socioeconômico do Brasil, colocan-
do no lugar a chamada inflação de demanda, que nos 
obrigará a importar alimentos que poderíamos estar 
produzindo em larga escala dentro do País.

Faço um apelo à sociedade brasileira para que 
olhemos para os aspectos globais da nossa econo-
mia. Não podemos ser simplistas a ponto de achar 
que medidas pontuais possam restabelecer a ordem 
das coisas, criando expectativas positivas para nosso 
processo de desenvolvimento sustentável. Precisamos 
investir mais e improvisar menos. Caso contrário, não 
conseguiremos avançar de acordo com os sonhos que 
acalentam todos os brasileiros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agrade-
cendo também os ilustres aparteantes do meu pro-
nunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Concedo a palavra à eminente Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

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

Srª Senadora Ana Amélia, Senador Alvaro Dias, 
companheiros e companheiras, antes de iniciar, Sena-
dor Ferraço, gostaria de repetir as palavras do Sena-
dor Figueiró, que me antecedeu na tribuna, e desejar 
deste plenário – já o fiz pessoalmente –, muita saúde, 
muita felicidade e principalmente muito trabalho, que 
certamente ela já desenvolve, a favor do seu Estado, 
o Rio Grande do Sul, e do Brasil inteiro, à Senadora 
Ana Amélia, que foi aniversariante do último final de 
semana. Como Senadora e como mulher, quero dizer 
que também tenho uma profunda admiração por V. Exª, 
que, sem dúvida nenhuma, aqui nesta Casa, tem sido 
de uma dedicação ímpar. Não é à toa que, em todos 
os índices de participação, de apresentação de propo-
situras, de pronunciamentos, a Senadora Ana Amélia 
sempre desponta como uma das Senadoras que está 
nas primeiras posições, porque é muito dedicada ao 
trabalho no Parlamento em favor do seu povo, em favor 
do Rio Grande do Sul, em favor do desenvolvimento 
nacional. Então, receba, Senadora Ana Amélia, meus 
sinceros cumprimentos pela data, que a senhora co-
memorou em trabalho, na cidade de Quito, no Equador. 
Acho que quem tem saúde deseja isto mesmo, come-
morar o aniversário fazendo aquilo de que gosta, que 
é trabalhar, dedicar-se sempre às causas importantes 
do nosso povo, de nossa gente. Parabéns, Senadora.

Mas hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
25 de março de 2013, também vivemos uma data mui-
to importante, porque comemoramos os 91 anos de 
existência do Partido Comunista do Brasil. Comemorar 
os 91 anos do PCdoB, Partido ao qual pertenço des-
de que comecei a minha militância política, não é só 
comemorar os 91 anos, mas entrar no decênio de seu 
centenário. E o PCdoB, Sr. Presidente, é o continuador 
e a expressão contemporânea do Partido Comunista 
que foi fundado em 1922. 

Atravessou todo esse tempo em meio a grandes 
vicissitudes, mas nunca deixou de reafirmar os seus 
fundamentos teóricos e ideológicos e, ao mesmo tem-
po, renovou suas concepções e prática para enfrentar 
os desafios do nosso tempo. O aporte do Partido Co-
munista do Brasil à construção do nosso País se ex-
prime em ideias e realizações, decorre de um elenco 
de batalhas e grandes confrontos políticos de sentido 
mudancista que se manifesta na história geral do Brasil 
desde os primórdios do século XX até o século atual.
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O Partido Comunista do Brasil tem a marca cons-
tante e coerente da luta pela emancipação nacional e 
social, tem a convicção de que somente com a liber-
tação nacional é possível a libertação social, e esta, 
por sua vez, fecunda a libertação nacional, a liberdade 
política para os trabalhadores e a luta por seus direitos. 

O crescimento econômico com progresso social, 
a luta pela elevação da renda do trabalho, redução 
das desigualdades e concretização da reforma agrária 
num País de extensas terras agricultáveis: estas são 
marcas do nosso Partido, são marcas da nossa luta. 
São marcas, ainda, a luta pela emancipação da mu-
lher e garantias para a juventude, a defesa da cultura 
nacional e a elevação da consciência política do povo 
brasileiro, a defesa nacional do nosso território e das 
nossas riquezas, o fortalecimento das nossas estatais 
estratégicas e da indústria nacional, a luta persistente 
contra o domínio do nosso País pelas grandes potên-
cias imperialistas, o princípio defendido com ardor pela 
paz, solidariedade e cooperação entre os povos contra 
a beligerância hegemonista e imperialista. 

O Partido Comunista do Brasil, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, sempre se norteou pelo avanço 
civilizacional, pela construção de uma sociedade su-
perior e mais avançada do que a sociedade capitalista. 
A conquista do socialismo nas condições da realidade 
do Brasil é o principal objetivo da nossa luta. 

Esse partido, Sr. Presidente, que foi fundado por 
Astrojildo Pereira em 1922, atuou e protagonizou múl-
tiplas jornadas de lutas dos trabalhadores e do povo 
brasileiro, deu crescente e significativa contribuição 
parlamentar nas três últimas Constituintes, na Cons-
tituinte de 1934, de 1946 e de 1988, do período repu-
blicano até a atualidade.

O Partido, Sr. Presidente, logo depois da sua 
fundação, feita por Astrojildo... O fundador, Astrojildo, 
procurou na Bolívia o líder refugiado Luís Carlos Pres-
tes, para formar uma aliança com o tenentismo, que 
resultaria na primeira grande luta do Partido por um 
País moderno e antioligárquico.

Esse Partido enfrentou o autoritarismo da Era 
Vargas no Estado Novo, período compreendido entre 
1930 e 1945. Em 1935, o PCdoB participou ativamen-
te da chamada ANL – Aliança Nacional Libertadora, 
e durante a Segunda Guerra Mundial os comunistas 
defenderam com muito ardor a entrada do Brasil no 
conflito ao lado dos Aliados, contra o Eixo nazifascista. 
Além disso, o Partido também, à época, apoiou com 
o mesmo vigor e força a criação da Força Expedicio-
nária Brasileira.

Em 1943, o Partido Comunista do Brasil – à 
época, nossa sigla era PCB – realiza a Conferência 
da Mantiqueira. No encontro, os comunistas aprovam 

o apoio ao governo Vargas, que conduzia o esforço 
de guerra contra o nazifascismo. Na ocasião, também 
elegeram para o comitê central Luís Carlos Prestes, 
Carlos Marighella, Diógenes Arruda, Maurício Grabois, 
Pedro Pomar, João Amazonas, Amarílio Vasconcelos, 
Júlio Sérgio de Oliveira e Mário Alves.

Em abril de 1945, é promulgada a anistia; os 
presos políticos são libertados e o Partido Comunista 
é, então, legalizado. Vargas é deposto. O General Eu-
rico Gaspar Dutra é eleito Presidente e o Partido ele-
ge Prestes Senador, além de 14 Deputados Federais. 
Mas, infelizmente, em janeiro de 1948, a bancada foi 
cassada.

Já na segunda era de Vargas, período que com-
preende de 1951 a 1954, que culmina com o suicídio 
de Vargas, em 1954, o Partido participa ativamente das 
lutas patrióticas. Depois do governo JK, o Partido apoia 
a candidatura nacionalista do Marechal Lott, derrotado 
nas eleições presidenciais por Jânio Quadros. Com a 
renúncia de Jânio, o PCdoB ingressa, então, na cam-
panha da legalidade para empossar o Vice João Gou-
lart, que assume o cargo, mas com poderes limitados 
pela adoção do sistema parlamentarista.

Com o golpe militar de 1964, o Partido seria um 
dos mais perseguidos pela ditadura e com o maior 
número, Senador Cristovam, de mortos e desapare-
cidos do regime.

No sul do Pará, os comunistas resistem com a 
Guerrilha do Araguaia, que dura de 1972 a 1974. Tam-
bém há importantes dirigentes mortos pela ditadura na 
chacina da Lapa, em 1976. Os anos posteriores foram 
de luta pela anistia e, depois, pelas Diretas Já, que teve 
a emenda rejeitada pelo Congresso; o Partido, naque-
le período, não se omitiu, e participou ativamente do 
colégio eleitoral de Tancredo Neves.

Em 1995, o PCdoB conquistava a sua legalidade 
com o então Presidente – até recentemente, Presidente 
desta Casa, do Senado Federal – José Sarney.

Concedo o aparte, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senadora Vanessa, pensava em fazer um aparte mais 
no final, até para não atrapalhar a sua fala. Quero ser 
testemunha da militância do PCdoB. Todos os cargos 
por que passei – como Reitor da Universidade, como 
Governador, como Ministro –, sempre tive com o PCdoB 
uma relação privilegiada. Desde o meu tempo de es-
tudante, em Recife, na minha militância, a convivência 
era profunda. E, como observador, não há dúvida de 
que é um Partido que tem a história talvez maior que 
a de todos no Brasil e, além disso, uma firmeza muito 
grande, como, quando foi preciso, pegando em armas; 
quando foi preciso, fazendo a militância nas ruas; quan-
do foi preciso, fazendo concessões como, para acabar 



12672 Terça-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

com o regime militar, se aproximar e apoiar Tancredo 
Neves. Tudo isso mostra do PCdoB uma grande his-
tória. Agora, dito isso, Senadora, acho que o PCdoB 
está sofrendo um problema parecido com o PDT, ao 
qual pertenço: estamos nos apequenando diante do 
Partido dos Trabalhadores. A sensação que tenho é que 
o Partido dos Trabalhadores é um Partido tão grande, 
tão forte e tão respeitável, que nós terminamos nos 
aproximando e ficando na periferia dele. Eu defendo, 
por isso, que, pelo menos no caso do PDT, que temos 
que estar no lado, mas não dentro; do lado, é uma coi-
sa, dentro é outra. Do lado desse bloco que compõe 
o Governo atual, temos que estar, para não estar do 
lado do passado. Mas nós precisamos estar do lado 
do futuro. O Governo atual é presente, tem forças do 
passado, tem que ter uma visão do futuro. E temo – 
por todo o carinho que tenho – que um Partido como 
o PCdoB, como o meu – faço questão de dizer –, per-
ca, como nós estamos perdendo, essa perspectiva de 
trazer um sonho futuro para o Brasil. Estamos servindo 
apenas de apoio para um presente, que é muito melhor 
do que o passado, mas que não basta para quem quer 
um futuro melhor para a classe trabalhadora brasileira, 
para o povo brasileiro e para a Nação brasileira tam-
bém, como sempre lutou o PCdoB.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada, Senador Cristovam. Acho que, 
de fato, o aparte de V. Exª caberia até mais no final do 
meu pronunciamento, quando abordarei exatamente 
essas questões atuais, das orientações políticas que 
está tendo o nosso Partido. Não tenha dúvida, Senador 
Cristovam, de que nós, como V. Exª, nos preocupamos 
muito com o futuro do Brasil. Temos plena concordân-
cia com a seguinte afirmação: o Brasil avançou bas-
tante. Avançamos muito em relação ao que tínhamos 
no passado, mas nós precisamos avançar ainda mais. 
Então, vamos discutir qual é a corrente, quais são as 
alianças políticas, hoje, capazes de promover essas 
mudanças. Onde estão esses partidos? Quais bandei-
ras defendem esses partidos? E aí vamos concluir se 
estamos ou não do lado correto.

Nós realizaremos, neste ano, Senador Cristovam, 
o nosso 13º Congresso, que tem como temática duas 
questões centrais. Uma das questões é a análise pro-
funda da crise sistêmica do capitalismo, porque nós 
não vamos chegar a lugar nenhum apenas analisando 
a conjuntura nacional; nós precisamos analisar a situ-
ação do sistema econômico, de organização política, 
econômica e social em que vive o mundo, e no qual 
o Brasil está inserido. De onde vem a crise e como o 
Brasil se apresenta diante dessa crise. A partir des-
sas análises, vamos analisar o nosso País. O que se 
conquistou até agora; qual foi a quilometragem que 

percorremos de 2002, com a vitória, e 2003, com a 
posse do Presidente Lula, governo a que o senhor 
serviu como competente Ministro da Educação. De lá 
para cá, quanto avançamos e quanto ainda precisa-
mos avançar. Vamos analisar não apenas o conteúdo 
programático, mas também, Senador Cristovam, as 
bandeiras defendidas por todas as agremiações par-
tidárias, todas as frentes partidárias deste País, para, 
assim, continuar e determinar qual o caminho político 
que devemos seguir.

Com a mesma preocupação de V. Exª, nós es-
tamos, para este ano dos 91 anos do PCdoB, orga-
nizando o nosso 13º Congresso, onde analisaremos 
profundamente.

Aliás, concluo meu pronunciamento falando so-
bre isso.

No final de semana, Senador Cristovam, estáva-
mos reunidos, a Direção Nacional do nosso Partido, que 
ainda chamamos de Comitê Central, Comitê Central 
do Partido Comunista do Brasil, e o nosso debate foi 
exatamente sobre o que é melhor para o País, o que 
é melhor para o povo brasileiro, qual o caminho que 
devemos seguir.

Para a nossa felicidade, debatemos muito inter-
namente, mas, uma vez que as decisões são tomadas, 
todos nós trilhamos o mesmo caminho, absolutamente 
todos nós trilhamos o mesmo caminho.

E, no nosso entendimento, Senador Cristovam, as 
mudanças, as bandeiras das mudanças ainda estão no 
poder do atual Governo, em poder da Presidenta Dilma 
e dos partidos que dão sustentação a este Governo.

O que temos que entender é que muito nós já 
conquistamos e que essas conquistas têm que ser tra-
duzidas em novas conquistas futuras. Não podemos 
ser levados por discursos que não são de conteúdo, 
discursos que representam o momento eleitoral, o 
momento de decisão. Vamos analisar o que defende 
o PDT para o Brasil, o que defende o PCdoB para o 
Brasil, o que defende o PSB para o Brasil, o que de-
fende o PSDB para o Brasil, o que defende o PP para 
o Brasil, e quais as bandeiras que cada um levanta.

Senador, tenha certeza de que estamos muito 
envolvidos nesse debate. E temos a clareza de que 
as decisões que estamos tomando agora têm sido, 
no geral, decisões acertadas. Sabemos o quanto foi 
difícil o primeiro mandato do governo do Presidente 
Lula. V. Exª sabe tanto quanto nós como forças econô-
micas importantes, internas e externas, apostavam na 
inviabilidade do governo do Presidente Lula. Sabemos 
exatamente como o Presidente Lula atravessou todas 
as tempestades. Sabemos também das limitações da 
nossa Presidenta Dilma, das dificuldades e dos desa-
fios que ela tem que enfrentar.
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E o Partido Comunista do Brasil, quando dá apoio, 
não é apoio pensando em qualquer cargo. Não precisa-
mos de cargo. A nossa luta está muito ligada à luta do 
povo brasileiro, muito vinculada à luta do povo brasileiro.

Somos daqueles que sabem que as mudanças 
não acontecem apenas pelo movimento das forças 
institucionais, mas as mudanças acontecem pelas 
forças da rua, pelas forças da população organizada.

O senhor sabe disso, que foi reitor de uma das 
mais importantes universidades públicas brasileiras, 
que foi Governador do Distrito Federal. Todos nós sa-
bemos disso: tudo que se conquistou não é fruto da 
decisão de meia dúzia de parlamentares ou de uma 
maioria parlamentar; é fruto de grandes mobilizações 
populares.

O próprio piso salarial do magistério brasileiro, 
Senador, é uma conquista dos professores brasileiros. 
E eu tenho muito orgulho de dizer que fui uma parte 
pequenininha dessa luta. Dirigente que era do sindi-
cato do meu Estado, ajudei a fazer a luta pelo direito 
de um piso salarial, pelo direito de uma educação de 
mais qualidade; e nós não alcançamos essa plenitude 
ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, a educação que te-
mos, hoje, é melhor do que a educação que tínhamos 
no passado. A forma como o professor, o profissional 
do magistério é tratado hoje é muito diferente da que 
era tratado no passado. Agora, que é preciso ainda 
mais, não temos dúvidas quanto a isso.

Todavia, Senador Cristovam, eu quero voltar um 
pouco atrás. Eu falava de que, no ano de 1945, o nosso 
partido elegeu um Senador e 14 Deputados Federais, 
todos cassados, com seus mandatos cassados no ano 
de 1948. E, falando nisso, lembrar aqui que, na sema-
na passada, a Câmara dos Deputados revogou um ato 
histórico, essa cassação dos Deputados comunistas 
logo após a Constituinte de 1946.

E, aqui no Senado, tramita um projeto de resolu-
ção do nosso Líder, Senador Inácio Arruda, que tomou 
a iniciativa também de solicitar a recuperação do man-
dato do nosso primeiro Senador, Luiz Carlos Prestes, 
que está em tramitação nesta Casa, e foi aprovado, 
na semana passada, já na Comissão de Constituição 
e Justiça. E eu, daqui, quero solicitar apoio para que a 
gente possa, em plenário, votar esse importante projeto 
de resolução, de resgate da história brasileira e de res-
gate de um direito de um político, de um parlamentar 
que teve, de forma arbitrária, o seu mandato retirado. 
Então, solicito que, se possível, nesta semana, em que 
comemoramos os 91 anos do Partido Comunista do 
Brasil, possamos reaver esse mandato.

Numa demonstração de seu compromisso radi-
cal com a democracia e a liberdade, Sr. Presidente, 
o PCdoB, diante das impossibilidades da luta contra 

a ditadura militar, nas cidades, recorreu, em 1972, ao 
que eu já me referi...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... à luta no campo. E aqui repito: a guerrilha do 
Araguaia, sem dúvida nenhuma, foi um acontecimento 
destacado de confronto contra o terror e a violência 
policial, contribuindo, naquela altura para elevar o âni-
mo da luta geral contra o regime militar.

Expressão do empenho e da importância dada 
pelo Partido Comunista, no terreno da cultura e da ci-
ência, e do esforço para conhecer e interpretar o Bra-
sil, expoentes da intelectualidade se filiaram à legen-
da comunista ou criaram vínculos de amizade com o 
partido. Não é demais lembrar, nesse sentido, o papel 
de escritores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, 
Oswald de Andrade, Patrícia Galvão, a Pagu, Dalcídio 
Jurandir, Lila Ripol; na arquitetura e nas artes plásticas, 
podemos lembrar aqui nomes como Oscar Niemeyer, 
falecido recentemente, Vilanova Artigas, Di Cavalcanti, 
Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Carlos Scliar e 
outros que também deram importantes contribuições.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Houve atores importantes, como Gianfran-
cesco Guarnieri, Francisco Milani, Oduvaldo Vianna 
Filho, entre tantos outros, Sr. Presidente, e esportis-
tas, como João Saldanha; enfim, políticos, artistas, 
intelectuais, esportistas, pessoas que deram grandes 
contribuições para que o Partido Comunista do Brasil 
atravessasse os momentos mais difíceis, mais cruéis, 
de falta completa e absoluta de democracia, e seguis-
se na sua luta para que pudéssemos viver, hoje, dias 
de liberdade de expressão, que é aquilo de mais caro 
que podemos querer para todo o nosso povo, e não 
só o povo brasileiro, mas para povos do mundo inteiro.

Portanto, é com muito orgulho que, neste ano, 
realizaremos o nosso 13º Congresso Nacional, como 
eu falava ao Senador Cristovam Buarque.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – O nosso Congresso será realizado em novembro 
deste ano. E o tema principal será exatamente aquilo 
que eu dizia: o balanço dos 10 anos dos governos de-
mocráticos, patrióticos e populares. Um balanço não a 
fim de fazer um diagnóstico, mas que, a partir desse 
diagnóstico, possamos traçar o nosso caminho futuro.

E, sem dúvida nenhuma, nós, que participamos 
da primeira campanha à Presidência da República do 
Presidente Lula, em 1989, da primeira, até a sua elei-
ção, em 2002, temos a certeza absoluta – e escreve-
mos isso com letras garrafais em nossos documentos 
– de que foi uma grande vitória, talvez a maior vitória 
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do povo brasileiro nas últimas décadas: a vitória do 
Presidente Lula, o primeiro operário a chegar ao poder.

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – E, na sequência, depois do primeiro Presiden-
te operário, a primeira Presidenta mulher. E temos a 
convicção plena de que avanços conquistamos e que 
mais avanços deveremos conquistar.

Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem, 
o Brasil dirá quem quer para a Presidência da Repú-
blica, ou a Presidenta Dilma, ou outro candidato, ou 
outra candidata.

De nossa parte, da parte do PCdoB, nós estamos 
avaliando, mas já temos uma tendência muito forte, por-
que entendemos que o que representa o maior avanço 
para o Brasil gira em torno das alianças da Presidenta 
Dilma. Temos a convicção plena, porque olhando para 
um lado, Senador Cristovam, olhando para o outro 
lado, não vemos qual a outra proposta mais progres-
sista possa ser apresentada em substituição a essa. E 
o apoio que nós damos ao governo e que certamente 
daremos a reeleição da Presidenta Dilma virá em torno 
da necessidade de mudanças e avanços estruturais 
para o Brasil e para o povo brasileiro.

Se V. Exª me permitir, Senador Figueiró, conce-
derei o aparte à Senadora Ana Amélia também, para 
que eu possa concluir o meu pronunciamento.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Vanessa, rapidamente, agradecendo também a gen-
tileza do Presidente desta sessão, Ruben Figueiró, eu 
queria agradecer as manifestações, mas, sobretudo, 
fazer um registro em relação ao aniversário do partido. 
Eu já o fiz na sessão solene do ano passado, quando 
falei em nome do meu Partido Progressista, mas que-
ria, como gaucha que sou e pela relevância do tema, 
um papel que...

(Interrupção no som.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... como 

um dos nomes notáveis do seu partido, do PCdoB, e 
que hoje ocupa o Ministério do Esporte, Ministro Aldo 
Rebelo, os gaúchos, especialmente os ligados à pro-
dução rural, têm por ele um enorme respeito, que faço 
questão de mencionar aqui pelo trabalho que ele fez, 
corajoso, competente e dedicado, patriótico, naciona-
lista em relação ao Código Florestal. Ele foi o Relator 
na Câmara dos Deputados, e o projeto que nós anali-
samos aqui foi o projeto original relatado pelo Ministro 
Aldo Rebelo. Então, faço este registro e tenho certeza 
de que falo em nome de todos os produtores rurais do 
Rio Grande. Igualmente, como a senhora e eu somos 
Senadoras, destaco o papel da mais votada Deputada 
Federal pelo Rio Grande do Sul, que é do seu Parti-

do, a Deputada Manuela D’Ávila. Feito este registro, 
eu queria ressaltar esses dois fatos que, para mim, 
são relevantes, pela relação de respeito que tenho por 
destacados Parlamentares, como V. Exª, o Senador 
Arruda e tantos outros que honram o Partido. Obriga-
da, Senadora.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço a V. Exª e ao Senador Cristovam 
os apartes, muito importantes não apenas para mim, 
mas para todos nós do Partido Comunista do Brasil.

De fato, Senadora Ana Amélia, eu me lembro 
como se fosse ontem, de uma sessão solene belíssi-
ma realizada no ano passado, nesta Casa, em come-
moração aos 90 anos. Hoje, a sessão oficial de come-
moração dos 91 anos acontece na Câmara Municipal 
da cidade de São Paulo, inclusive com a presença do 
ex-Presidente Lula. Lá estarão, Senadora Ana Amélia, 
o Presidente Renato Rabelo, o Senador Inácio Arruda, 
Líder do nosso Partido, a Deputada Manuela D’Ávila, 
Líder da Bancada do PCdoB na Câmara dos Deputa-
dos este ano. Isto é muito importante.

Eu disse que uma de nossas lutas é pela eman-
cipação da mulher e que as lutas do Partido, Senador 
Figueiró, não são apenas por ideias, mas por práticas 
efetivas, ações efetivas, e uma das ações é garantir, 
verdadeiramente, espaço à mulher no Partido. Nós 
temos muito orgulho por este Partido ter a maior pro-
porção de participação feminina em sua Bancada: 40% 
na Câmara dos Deputados e 50% aqui, no Senado 
Federal. Isto é muito importante não só por causa da 
participação, mas porque creio que é o único Partido 
em que uma Líder mulher passou a liderança para 
outra mulher: a Luciana Santos, ex-Prefeita da cidade 
de Olinda, que era Líder no ano passado, passou a li-
derança para Manuela D’Ávila, do seu lindo e querido 
Estado do Rio Grande do Sul.

Então, é com sentimento de muita militância, de 
muita dedicação, Senador Figueiró, que nós estamos, 
neste dia 25 de março, comemorando os nossos 91 
anos. 

Agradeço a V. Exª pela concessão extra do tempo. 
Tenha certeza absoluta de que é o Partido mais anti-
go, não aquele que esteve em funcionamento pleno, 
porque grande parte dos 91 anos foi vivida na clan-
destinidade, mas nem a clandestinidade foi suficiente 
para barrar o ímpeto de mobilização, de luta, de garra 
do nosso Partido, que é o Partido Comunista do Brasil. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Ricardo Ferraço deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Meus cumprimentos à Senadora Va-
nessa Grazziotin pelo seu pronunciamento, que ouvi 
com muita atenção.

Através de V. Exª, minhas homenagens à história 
do Partido Comunista do Brasil.

Com a palavra o eminente Senador Cristovam 
Buarque. (Pausa.)

Antes de conceder a palavra ao eminente Senador 
Cristovam Buarque, eu gostaria de saudar a presença 
dos alunos do Colégio Militar de Brasília, que muito nos 
honram apreciando as atividades do Senado Federal.

Sejam bem-vindos a esta Casa!
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil tem 
uma série longa de dias festivos. Muitos acham que 
são dias sem grande importância, mas não existe um 
dia que não seja de importância entre as datas come-
morativas. Pode até não ser importante para todos, 
mas é importante para aquele grupo específico que, 
naquele determinado dia, efeméride, como se chama, 
comemora a sua identidade de grupo.

Um dos dias que eu reputo como importantes co-
memoramos no dia 23 de março, último sábado, que foi 
o Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores. Pou-
cos sabem que existe isso, mas esse dia é importante 
para refletirmos, em todas as partes, especialmente 
nas escolas, sobre a importância de o Brasil ter, desde 
2008 – o que não tinha antes: um piso salarial nacional.

Veja que, em 1822, houve uma resolução, que 
se chamava, então, Portaria Imperial de Dom Pedro I, 
criando o piso. Foi criado. Pouco depois, em 1827, foi 
até fixado o valor – na época 300 mil réis, e aí parou. 
Não se fez mais, não se continuou e os salários foram 
caindo, até pela falta de recursos dos Municípios e dos 
Estados. Em 2008, um projeto de minha autoria, do que 
me orgulho, foi aprovado no Congresso e sancionado 
pelo Presidente Lula, no dia 17 de julho de 2008, e o 
Brasil passou a ter um piso salarial para o professor.

Eu vim aqui falar, Sr. Presidente, de quatro aspec-
tos: o significado do piso, a luta para que tivéssemos 
um piso, a situação que nós temos hoje e as neces-
sidades para o futuro daquilo a que se propõe o piso 
salarial do professor.

Primeiro, a luta. Como eu falei, desde 1822 se 
tenta fazer um piso no Brasil. O ex-Deputado Severia-
no Alves, da Bahia, conseguiu colocar na Constituição 
uma proposta que previa a existência, a necessidade 
de um piso. Mas ficou vinte anos até que a lei ocorreu, 
graças a um projeto, como eu disse, de minha autoria.

Mas a luta não terminou aí, Sr. Presidente. No 
momento em que a lei foi sancionada, diversos Gover-
nadores de Estado entraram com um pedido de decla-
ração de inconstitucionalidade daquela lei. Ou seja, os 
Governadores acharam que um piso que, na época, 
era de R$980,00 era muito alto para o que eles podiam 
pagar. Em vez de dizerem ao Governo Federal que, se 
o Governo Federal criou o piso, ajudasse os Estados 
e Municípios a pagarem o piso, preferiram dizer que 
o piso do professor seria inconstitucional. Ora, quase 
todas as categorias deste País têm piso. Por que pro-
fessor não mereceria um piso?

E esse processo, Sr. Presidente, demorou anos, 
em que o piso ficou numa espécie de limbo. Havia uma 
lei, mas havia um pedido de inconstitucionalidade da 
lei. Só recentemente é que foi superado todo o proble-
ma legal e nós passamos a ter um piso salarial que foi 
um projeto de origem do Congresso sancionado pelo 
Presidente, o que dá mais legitimidade ainda, mas que 
também contou com o que raras leis têm, que foi o 
apoio, o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal.

Mesmo assim, vou ler aqui os Estados do Brasil, 
um a um, que cumprem e que não cumprem o piso, 
lembrando que o piso tem dois itens: o valor do piso 
e, depois, uma determinação de que o professor deve 
dedicar-se, na sala de aula, a, no máximo, dois terços 
da sua carga horária. Vou ler aqui os que cumprem o 
valor e a razão da carga horária de dois terços.

Comecemos pelo Acre, que é um Estado que, te-
mos de reconhecer, paga o piso e cumpre a proporção 
de horas-aula. Alagoas não paga o piso e não cum-
pre a relação horas-aula quanto à carga de trabalho. 
O Amazonas paga acima do piso. O Amapá não paga 
o piso, mas cumpre a proporção horas-aula. A Bahia 
não paga o piso na forma de vencimento e não cum-
pre a proporção de horas-aula. O Ceará paga o piso, 
mas não cumpre a proporção de horas-aula. O Distrito 
Federal paga o piso e cumpre a proporção de apenas 
dois terços de aula na carga horária. O Espírito Santo 
não paga o piso, mas cumpre a proporção de horas-
-aula. Goiás paga o piso, mas ainda precisa adequar 
esse piso à carreira, e o Sindicato de Professores está 
lutando por isso. O Maranhão paga o piso, mas não 
cumpre a proporção de horas-aula. Minas Gerais não 
paga o piso, não cumpre a proporção de horas-aula e 
é um dos Estados mais ricos do Brasil. Mato Grosso 
do Sul paga o piso, mas não cumpre a carga horária. 
Mato Grosso paga o piso e cumpre a carga horária de 
dois terços da carga de trabalho. O Pará paga o piso, 
mas não cumpre a proporção de horas-aula. A Paraíba 
não paga o piso e cumpre a proporção de horas-aula. 
Pernambuco paga o piso, mas não cumpre a proporção 
de horas-aula. O Piauí paga o piso, mas não cumpre a 
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proporção de horas-aula. Roraima paga o piso e cum-
pre a proporção de horas-aula. O Rio Grande do Nor-
te paga o piso e não cumpre a proporção horas-aula. 
O Rio de Janeiro paga o piso e cumpre a proporção 
de horas-aula. Rondônia paga o piso e não cumpre a 
proporção horas-aula. O Rio Grande do Sul não paga 
o piso como vencimento, não cumpre a proporção 
horas-aula e é outro Estado rico, é um dos Estados 
que entraram com o pedido de inconstitucionalidade. 
Santa Catarina não paga o piso como vencimento e 
não cumpre a proporção horas-aula. Sergipe não paga 
o piso como vencimento e não cumpre a proporção 
horas-aula. São Paulo paga o piso, mas não cumpre 
a proporção de horas-aula. Tocantins paga o piso e 
não cumpre a proporção horas-aula. E o Paraná não 
paga o piso e não cumpre a proporção de horas-aula.

Como se vê, Sr. Presidente, é uma lei de inicia-
tiva do Congresso, sancionada pelo Presidente da 
República e ratificada pelo Supremo Tribunal que, até 
hoje, não está sendo cumprida plenamente. Por isso, 
eu creio que nós temos que discutir aqui essa situação 
em que nós estamos. Para isso, há o Dia do Piso Sa-
larial, mas temos de despertar para o fato de que ele 
não está sendo cumprido, de que a lei não está sendo 
cumprida, de que o piso não está sendo pago. Se o 
piso estivesse sendo pago, não seria cumprida a pro-
porção horas-aula sobre a totalidade da carga horária.

O piso está em R$1.450,00, muito abaixo do que 
é preciso para este País conseguir atrair para o magis-
tério os melhores alunos das universidades. Hoje, nós 
sabemos que estamos muito longe de atrair os melho-
res da universidade para o magistério. Com esse piso, 
isso é quase impossível.

Sr. Presidente, quero falar um pouco sobre as 
necessidades daqui para frente. Além da necessi-
dade de exigir que todo governador... E aqui eu falei 
dos governadores, não falei dos prefeitos, que seriam 
muitos. A proporção de prefeitos que pagam o piso é 
menor do que a de governadores que o pagam. Além 
da luta para que esse piso vire não apenas uma lei, 
mas também uma realidade, nós precisamos dar um 
salto adiante. Esse salto, Sr. Presidente, é transformar 
o piso em uma carreira nacional do magistério.

Por que o professor de uma criança que nasce 
em um Estado ganha o piso e o professor de um me-
nino que nasce em outro Estado não ganha o piso? 
Não são brasileiros os dois, Senador José Agripino? 
Por que o Brasil nega a alguns brasileiros a educação 
e a oferece, ainda que ruim, a outros? Por quê? O di-
reito ao voto é igual, o direito de respirar o oxigênio é 
igual. Por que damos educação diferente? Não há ex-
plicação, justificativa para isso do ponto de vista ético, 
nem há futuro para um país como este.

Este é um País dividido por causa da escola di-
vidida. Aquelas crianças que têm pais com dinheiro 
podem ir para uma escola boa, aqueles cujos pais não 
têm dinheiro vão para uma escola ruim. Aqueles que 
nasceram numa cidade que tem tido repetidos prefei-
tos bons para a educação e com recursos para pagar 
vão para uma boa escola.

Aqueles que nasceram em um Município ou em 
um Estado onde o prefeito não quer gastar dinheiro 
com a educação ou não tem dinheiro – e é verdade 
que muitos não têm dinheiro – ficam sem escola. Não 
podemos obrigar um prefeito a gastar mais do que ele 
tem com a educação das crianças do seu Município. 
Não podemos fazer isso, porque vai contra a aritméti-
ca financeira. Mas não podemos permitir que ele não 
pague. Como é que a gente resolve essa contradição? 
Não podemos obrigá-lo a fazer isso por falta de dinhei-
ro, Senador José Agripino, mas não podemos permitir 
que ele não pague um bom salário para o professor. 
Só há um jeito: colocar a União, que criou a lei, pa-
gando o professor.

É nisto que venho insistindo, na ideia de uma 
carreira nacional do professor, de uma carreira de Es-
tado, de uma carreira em que o professor seja como 
o funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômi-
ca, do Ministério Público, da Justiça, do Senado, da 
Câmara, de qualquer dos órgãos do Estado brasileiro. 
Por que essas outras entidades merecem uma carreira 
de Estado e o professor, o magistério, nossas crian-
ças não merecem uma carreira de Estado? Qual é a 
lógica disso? Aí, alguns dizem: falta de dinheiro. Como 
há falta de dinheiro para uma carreira? Para uma car-
reira, você pode até pagar pouco, mas ela pode ser 
igual no Brasil.

Nas minhas contas, Sr. Presidente, se a gente pa-
gasse – e as pessoas ficam surpresas com isso – R$9 
mil de salário por mês aos professores e se, ao longo 
de 20 anos, a carreira fosse implantada, no final, isso 
custaria 6,4% do PIB, supondo um crescimento mé-
dio de 3%. Ora, não estamos aprovando 10% do PIB 
para a educação? Ainda sobram 3,6% para os outros 
setores da educação, como a universidade. Ou seja, 
não é impossível pagar bem. Se não forem R$9 mil, 
que sejam R$7 mil, que sejam R$5 mil, mas que seja 
o mesmo salário!

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Per-
mite-me um aparte, Senador?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Com o maior prazer, Senador. Peço-lhe um minuto só.

Que seja o mesmo salário! Mas não basta o 
salário, é preciso uma seleção nacional, não local. É 
preciso uma seleção rígida, cuidadosa, para que es-
ses professores recebam esse dinheiro. Mas não é 
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só isso, é preciso quebrar a ideia de uma estabilidade 
plena, em que o professor que não dá aula não pode 
ser demitido. É preciso criar uma ideia de estabilidade 
responsável, em que o professor não é demitido pelos 
pais, pelo governador, pelo prefeito, pelo Presidente 
da República, pelo juiz de Direito, mas, se ele for mal 
avaliado, ele terá de ceder o seu lugar para outro.

Além disso, não adianta colocar esses bons pro-
fessores espalhados pelo Brasil; eles se perderão com-
pletamente, Senador. Por isso, a minha proposta é que 
esses professores, selecionados numa carreira nacio-
nal, com um bom salário, com estabilidade relativa e 
responsável, sejam dirigidos às mesmas escolas. Essas 
escolas construídas novas, porque as que estão aí não 
servem; equipadas com equipamentos modernos, por-
que quadro-negro é uma coisa do passado. Nenhuma 
criança aceita mais aula em quadro-negro, depois de 
conviver com televisão e computador. É uma tortura 
assistir a uma aula de astronomia com um pontinho 
pintado no quadro representando o sol, quando isso é 
mostrado, hoje, nas televisões e nos computadores. E 
isso em horário integral, carreira nacional, escolas de 
qualidade. Os professores, nessas escolas, em horário 
integral. Aí a gente dá o salto.

A base disso – e aí eu passo a palavra para o 
Senador José Agripino – tem algo que pode ser po-
lêmico e que talvez não seja aceito. É que a melhora 
do atual sistema não permitirá dar o salto. É preciso 
criar um novo sistema ao lado do que está aí. Esse 
sistema que está aí vai sendo diminuído, e o outro vai 
sendo ampliado.

Nós temos 451 escolas federais. Todos querem 
que seus filhos estudem nessas escolas. 

Há pouco, o senhor citava o Colégio Militar de 
Brasília. É um dos colégios campeões, no Brasil, de 
boas notas. O Colégio Pedro II, as Escolas Técnicas, 
os Institutos de Aplicação. São 451, cuja média é maior 
do que a das particulares. As melhores das melhores 
são particulares, mas a média das particulares está 
abaixo da média das federais.

Por que só 451? Se não me engano, 17 mil alu-
nos têm o privilégio de estudar nessas escolas. Por que 
toda criança não pode ter o direito de estudar numa 
escola pública federal de qualidade? 

O piso é o momento de refletir sobre isso. É o pri-
meiríssimo passo em direção a uma unificação muito 
maior da qualidade escolar, o que não quer dizer uni-
ficação do currículo. O currículo tem que ter especifi-
cidades locais, tem que dar liberdade pedagógica, tem 
que dar descentralização gerencial. Mas não descentra-
lização da qualidade; não desigualdade da qualidade.

O federalismo tem que ter um ponto, Senador José 
Agripino, que ninguém possa contestar: escola igual 

para todos. Existe um federalismo bom e um ruim. O 
federalismo ruim é o que diz: cada Estado que se vire. 
O federalismo bom é o que diz: a escola vai ser igual 
para todos. A partir daí, cada um vai ter a sua chance, 
a sua oportunidade e os seus direitos. 

É isso que eu gostaria de refletir aqui, em função 
do Dia Nacional do Piso Salarial do Professor, que foi 
comemorado ontem, lamentavelmente um sábado, e 
as escolas não puderam debater.

Mas eu não quero concluir sem passar a palavra 
ao Senador José Agripino, que, além de me honrar, 
provavelmente vai provocar um bom debate.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Obriga-
do, Senador Cristovam Buarque. Senador Cristovam, 
V. Exª insiste num tema – é claro que de forma herói-
ca, batendo numa tecla que a Nação precisa prestar 
atenção – que é da melhoria da educação, de fazer 
da educação uma prioridade nacional, e V. Exª, no Dia 
do Piso, faz uma reflexão importante, porque muitos 
esforços foram feitos, mas não produziram o resulta-
do que se esperava. Nós temos hoje um piso ou um 
percentual de comprometimento obrigatório, compul-
sório nos orçamentos municipal e estadual para a edu-
cação. Há recursos, há programas, mas, de qualquer 
maneira, como V. Exª constata, há enormes deficiên-
cias. Eu queria fazer um acréscimo ao discurso de V. 
Exª. V. Exª, num ato de profundo comprometimento 
com a questão da educação, propõe uma revolução: 
seria a carreira nacional. O magistério seria uma car-
reira nacional com a responsabilidade federal, que, na 
verdade, é a dona do cofre, em fazer a reciclagem de 
professores, como eu o fiz. Quando eu fui governador, 
eu criei a escola de reciclagem de professor, eu fiz o 
que pude pela educação. Depois, desmancharam, e 
as coisas não andaram bem, como V. Exª e eu quise-
mos. Mas V. Exª está propondo agora a federalização 
da profissionalização do magistério, como ato extre-
mo. O que V. Exª quer, na verdade, é uma coisa que é 
a obrigação de quem faz política no Brasil perseguir, 
que é fazer do Brasil um País competitivo. V. Exª, como 
eu, é adepto do tablet. O tablet, assim como geladei-
ra no passado foi chamada de frigidaire, porque era 
da marca Frigidaire a geladeira que vendia, nos anos 
40 e 50, hoje o tablet é o iPad. Só tem um detalhe: o 
iPad está sendo ultrapassado pela Samsung. Só tem 
um detalhe: o automóvel europeu e o americano estão 
sendo ultrapassados pelo Hyundai. Curioso: o Hyundai 
é coreano e o Samsung é coreano. Qual é o segredo 
disso? Educação; prioridade do país para a educação. 
O Brasil está perdendo na competitividade no plano in-
ternacional a olhos vistos. O Brasil virou um país caro, 
pela infraestrutura que não tem, pela carga tributária 
que tem em demasia, por uma série de fatores. Mas, 
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se nós não dermos aquilo que V. Exª está propondo, 
não dermos o toque de reunir e se não fizermos a re-
volução como projeto nacional de sobrevivência e de 
busca de competitividade, nós não vamos ser nunca a 
quinta economia, a oitava, a décima, a décima segun-
da; nós vamos ser ultrapassados pela Coreias do Sul 
da vida, por aqueles que investiram maciçamente. O 
que V. Exª está propondo, na verdade, é uma cruzada 
heroica em busca de educação de qualidade. Talento, 
criatividade, o brasileiro tem de sobra. O que nós não 
podemos fazer é a perversidade de não dar ao bra-
sileiro baiano, brasiliense, carioca, potiguar a oportu-
nidade de brilhar como o coreano brilha hoje. Basta 
olhar o mundo moderno. O tablet, hoje, está deixando 
de ser iPad para ser Samsung, para ser o Galaxy. O 
automóvel está deixando de ser Ford, Fiat, Mercedes, 
para ser Hyundai, porque oferece qualidade, tecnolo-
gia e preço. Por conta de quê? De preparo do povo 
que está brilhando no universo. Eu quero, portanto, 
cumprimentar V. Exª e agregar, modestamente, essa 
contribuição. O que V. Exª está propondo é a abertura 
de uma guerra em busca da competitividade pela via 
da educação de qualidade.

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Senador, eu quero agradecer muito e dizer, 
Presidente, que eu não vou dizer mais nada, porque 
eu gostaria que o meu discurso fosse concluído pela 
fala do Senador José Agripino. 

Mas a Senadora Ana Amélia pediu a palavra, e 
eu não vou recusar de maneira alguma. 

Senador, a sua fala, realmente, complementa, 
resume e agrega muito ao discurso que eu fiz.

Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro mes-

tre – nosso mestre, aqui, nas questões de educação 
–, nós estivemos juntos, lembro-me muito bem, com 
o Procurador-Geral da República, para que o piso na-
cional dos professores fosse respeitado. E ouvimos 
dele as dificuldades, porque, antes de nós, havia che-
gado prefeitos e alguns governadores, falando sobre 
a dificuldade financeira de cumprir com uma decisão 
tomada pelo Congresso Nacional. E, eu queria dizer, 
Senador Cristovam Buarque, que, talvez, o maior di-
lema brasileiro não seja esse apagão logístico, mas 
o apagão educacional. E V. Exª tem sido aqui um ver-
dadeiro sacerdote na pregação, eu diria, diária e per-
manente a respeito disso. Sou de um Estado consi-
derado desenvolvido, politicamente evoluído, mas, no 
meu Estado, Senador, há mais de 240 mil crianças de 
3 a 16 anos fora da escola. Então, para nós que re-
presentamos o Estado que nos elegeu e nos mandou 
para cá, é triste essa realidade. Às vezes fico pensan-

do: o que podemos fazer para resolver essa questão 
tão dramática? Quanto a esse apagão da educação 
brasileira, o Senador José Agripino fez uma brilhante 
contribuição ao seu pronunciamento, mostrando por 
que estamos perdendo...

(Soa a campainha.)
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... a com-

petitividade. E isso vale para todas as áreas, Senador. 
Países vizinhos nossos, mesmo o Equador, a Bolívia, o 
Paraguai, o Uruguai, dão-nos lições pelos investimen-
tos que fazem em educação, e nós estamos perdendo 
essa guerra. Mas espero que, com a tenacidade e a 
persistência de V. Exª, e com o nosso apoio aqui inte-
gral, todos juntos possamos mudar esse quadro. Mui-
to obrigada pela sua permanente vigilância e atenção 
com esse tema, que é a questão mais séria e mais 
importante de nosso País.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. A senhora 
citou o seu Estado, e eu só quero dizer que o Gover-
nador do seu Estado, que foi Ministro da Educação, é 
um dos líderes na luta contra o piso. 

Eu prefiro dar um voto de confiança e acreditar 
que isso é porque não há dinheiro. Então, entregue as 
escolas ao Governo Federal; não sente em cima delas, 
dizendo: “Não tenho dinheiro, e as crianças que aguen-
tem a escola com os professores que não ganham o 
suficiente, o necessário”.

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Entregue! Venha à Presidenta e diga: “Presidenta, 
essa lei foi assinada pelo Presidente Lula, aqui estão 
as minhas escolas. Mas não faça isto, não condene 
as crianças”.

Finalmente, quero agradecer, porque a senho-
ra me chamou de sacerdote. Outros me chamam de 
obsessivo, outros, de maníaco, outros, de chato, mas 
vou continuar falando sobre educação. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Sr. Senador Cristovam Buarque, quero 
me associar às manifestações do Senador Agripino e 
da Senadora Ana Amélia, aplaudindo o seu pronuncia-
mento, de extrema importância para todos nós, para a 
educação nacional.

V. Exª alertou-me de que devo chamar a atenção 
do Governador de Mato Grosso do Sul, para que ele 
pague o piso salarial.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Também quero dizer a V. Exª que es-
tou perfeitamente de acordo. Muito antes de vir para 
este Senado, já era perfeitamente de acordo com seu 
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ponto de vista quanto à federalização da educação 
em nosso País.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Meus cumprimentos e meu profundo 
respeito pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Com a palavra, o eminente Senador 
José Agripino, pela Liderança do seu Partido, pelo 
tempo regimental.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, enquanto ouvia a obstinada e compe-
tente fala do Senador Cristovam Buarque, o peregri-
no da luta pela melhoria da educação no País, lia as 
notícias dos portais pela Internet, até para fazer jus à 
observação que fiz sobre os tablets. 

A notícia de primeira página dos principais por-
tais noticiosos do Brasil é a inauguração de parte do 
Sistema Adutor do Pajeú, no Sertão pernambucano. 
Está a Presidente Dilma ao lado do Governador Edu-
ardo Campos. O noticiário que é posto na Internet 
são as referências do Governador Eduardo Campos, 
a importância da estabilização da economia, claro, 
reportando-se a um feito incontestável do governo Fer-
nando Henrique Cardoso. E a Presidente Dilma deve 
estar falando sobre PAC, sobre a inauguração da obra. 

A mim causa extrema preocupação que, duran-
te a inauguração de uma obra, a questão política, a 
questão da sucessão, a questão da inauguração de 
uma obra esteja sendo conduzida pelo viés político-
-eleitoral, quando, na verdade... Sr. Presidente, V. Exª 
é do Mato Grosso do Sul, um Estado que não sofre 
com a seca. Mas a Presidente da República está no 
Sertão pernambucano, acho que Serra Talhada, que 
está tão seco quanto a minha Mossoró, ou Pau dos 
Ferros, ou Caicó, ou qualquer Município da Paraíba, 
de Alagoas, onde há uma seca inclemente.

E aqui queria fazer uma observação e uma su-
gestão. Ao longo desses últimos dez anos... Eu fui 
governador pela última vez em 1990, de 1990 a 1994; 
fui pela primeira vez de 1982 a 1986; depois, de 1990 
a 1994. E enfrentei, nos dois períodos de governo, 
secas brabíssimas. Então, tenho know-how de como 
enfrentar seca.

Naquela minha época, ainda não existia uma das 
principais fontes de renda do sertanejo, principalmen-
te do idoso, que é a aposentadoria do Funrural, que 
em alguns Municípios significa mais do que a própria 
renda decorrente do Fundo de Participação dos Muni-

cípios, que é a maior renda do Município, o Funrural, 
uma coisa que veio depois. Nem existia uma coisa 
que começou a acontecer com o Fernando Henrique, 
com o Bolsa Escola, e que evoluiu no governo do ex-
-Presidente Lula e prossegue agora, que é o Bolsa 
Família, que, na verdade, é uma distribuição de renda 
pública, chegando às pessoas mais pobres, mediante 
cadastro feito pelas prefeituras, com uma renda que 
lhes possibilita sobreviver. Há grandes vantagens e 
desvantagens que reconheço. A vantagem de possi-
bilitar que essas pessoas saiam da faixa da pobreza 
e possam, minimamente, disputar a possibilidade de 
comprar aquilo com que nunca sonharam, como uma 
geladeira, uma televisão, muitos até, erradamente, a 
motocicleta para um familiar, pagando a prestação. 

Mas há uma coisa que é preciso registrar: esses 
são os assistidos por programas assistencialistas. Mi-
nha preocupação sempre foi, desde aquela época, 
desde 1982, desde 1990, quando fui governador, com 
aqueles que produzem e que são, na verdade, os que 
estão neste momento mais aflitos. Isso porque, Presi-
dente, neste momento, no meu Nordeste, há cidades 
servidas por adutoras que ainda dispõem de água,...

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... 

cada vez menos, mas ainda dispõem de água; outras, 
não têm uma gota d’água em casa alguma. Mas nas 
vilas, distritos e povoados onde mora o sertanejo que 
trabalha, que vive de agricultura ou de pecuária, não 
há água de beber nem água para o gado. 

Quando fui governador, eu me preocupei com 
todos. Com aqueles que hoje são assistidos pelo Bol-
sa Família, eu chegava com as frentes de emergên-
cia garantindo trabalho, ocupação, renda para sobre-
viver com dignidade. Com as frentes de emergência 
faziam-se açudes, calçamentos, obras públicas, com 
recursos públicos, empregando as pessoas para que 
elas pudessem sobreviver. Mas eu chegava perto das 
pessoas que não podiam perder a esperança de um 
futuro por conta da seca: era o agricultor e o pecuarista. 

O que a Presidenta Dilma tinha a obrigação de 
fazer ao chegar lá para inaugurar um pedaço de adu-
tora? Ótimo, eu aplaudo a inauguração da adutora. 
Mas se eu fosse Presidente da República, eu chega-
ria lá com uma ação efetiva, com uma esperança real 
para os brasileiros nordestinos que produzem, que 
não pedem emprego nem bolsa família nem estão 
aposentados pelo Funrural. São os agricultores e os 
pecuaristas, que estão, neste momento, passando a 
maior das aflições. 

Quando eu era Governador, entendendo a dor 
deles, eu fazia o que fiz: uma vez eu cheguei com um 
navio de ração. Eles não tinham capim, não tinham vo-
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lumoso, não tinham nada, nem macambira, nem caroço 
de algodão esmagado, nem ração de canto nenhum, 
porque não tinham como comprar. Eu chegava com um 
navio inteiro de ração de milho para doar, para que a 
semente de gado e a atividade deles fossem preser-
vadas por uma ação do Poder Público, com recursos 
públicos. Ela tinha que fazer isso, ela tinha que chegar 
com um fio de esperança e com um programa federal 
para garantir a sobrevivência, hoje e no futuro, daque-
les que não pedem emprego, daqueles que geram o 
seu próprio emprego.

Outra coisa: ela tinha que chegar lá com um pro-
grama de perfuração de poços e equipamento de po-
ços. Quem mora em vila, distrito e povoado, fora das 
cidades, está morrendo de sede, ele e o gado dele. 
Tinha que chegar com um programa de perfuração 
de poços para garantir água de beber para o gado e 
para as pessoas. Para garantir o quê? A semente, a 
perspectiva de futuro.

E tinha que fazer o quê? Aquilo que a minha ex-
periência recomenda, que foi o que eu fiz: passada 
a seca, Presidente, eu criei um programa chamado 
Projeto Curral. Eu sou lembrado como governador por 
algumas coisas, mas uma das coisas de que o povo 
mais se lembra é o Projeto Curral, que eu levei a efeito 
e que beneficiou milhares de famílias: repunha a se-
mente de gado que a seca havia levado.

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – As 

pessoas dignas, que não vivem de Bolsa Família, que 
não vivem de aposentadoria do Funrural, que vivem 
dignamente da atividade para a qual são vocacionadas, 
a pecuária ou a agricultura, tiveram a semente de gado 
que perderam, a semente de gado que eles tinham. 
Duas, três, quatro, cinco, dez vaquinhas morreram, fo-
ram embora, e o meu governo as repôs. Com o quê? 
Com o gado que eu comprava no sul e sorteava, sem 
nenhum critério político, entre os inscritos, que eram 
selecionados entre aqueles que tinham perdido o seu 
ganha-pão na seca. Eles se comprometiam a pagar 
com as crias, com os filhos das vacas que viessem a 
nascer ao longo do tempo. Com isso, eu repus o re-
banho; com isso, muitas famílias criaram filhos e até 
formaram filhos; com isso, mantiveram a coisa mais 
importante: a dignidade de viver não de esmola, não 
da proteção do Estado, mas de uma ação solidária 
do Estado.

Há outra coisa, Sr. Presidente, que eu gostaria 
muito que a Presidente fizesse: não é preciso que se 
mire no meu exemplo, mas num exemplo que deu 
certo. Esse Projeto Curral, a reposição do rebanho, 
foi uma coisa que deu certo. Impõe-se um programa 
de assistência com a perfuração e equipamento de 

poços e com a oferta, por parte de governos, de ra-
ção animal para preservar a capacidade de geração 
de emprego. Aquele que tem vocação que gere o seu 
próprio emprego, com a sua atividade, mas que seja 
amparado para isso. Para que o Brasil seja um país 
não de coitadinhos, mas de lutadores.

E é o seguinte: o Banco do Nordeste, os bancos 
oficiais estão tomando o pedacinho de terra, o que resta 
de alguns pequenos criadores, pecuaristas e agriculto-
res, pelos empréstimos que eles não puderam pagar. 
Que chegassem com o lenitivo, ou de reparcelamento 
ou até um certo limite de perdão dessa dívida, para que 
as pessoas que vivem na região problema do País, a 
mais difícil das regiões do Brasil, pudessem manter o 
fio de esperança de continuar com a sua atividade a 
construir o seu futuro. Eu faria isso e dou essa suges-
tão a Sua Excelência a Presidente.

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Cla-

ro que é importante inaugurar a adutora. Seria muito 
importante se ela estivesse inaugurando aquilo que 
foi a obra prometida durante a campanha eleitoral: a 
transposição do São Francisco, que se transformou, 
lamentavelmente, em uma vergonha nacional. Mas está 
indo, de qualquer maneira, inaugurar uma adutora. A 
conversa do sertão pernambucano é a conversa da 
disputa eleitoral, como se aquela obra fizesse parte 
de uma campanha eleitoral em curso, inclusive com o 
ponto e o contraponto entre dois candidatos – o Go-
vernador de Pernambuco e a atual Presidente da Re-
pública –, quando eu acho que ela deveria chegar lá e 
inaugurar a obra, mas dizer: “Eu penso naqueles que 
são brasileiros competitivos, brasileiros que produzem 
o seu próprio emprego. Eu venho aqui garantir, com a 
minha mão de Presidente da República, a dignidade 
àqueles que estão perdendo pela seca”.

(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Aí 

sim, eu viria a esta tribuna aplaudir de pé a ação de 
um Governo que estaria, assim, não agindo com cari-
dade, mas com solidariedade.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Sr. Senador José Agripino, sincera-
mente, como representante do Centro-Oeste, fiquei 
impressionado com as declarações de V. Exa. Eu já 
conhecia alguma coisa do seu Estado, o Rio Grande 
do Norte, através de um grande amigo – de quem V. 
Exa também o é –, o Senador João Faustino. Portanto, 
eu cumprimento V. Exa, sobretudo pela esperança do 
nordestino. Que Deus proteja o Nordeste!

Com a palavra, o eminente Líder do PMDB.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
pediria para me inscrever para uma comunicação inadi-
ável, se não tiver ninguém escrito, na hora em que for 
possível.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – É evidente que é possível. Mas eu 
pediria a V. Exa que eu pudesse conceder primeiro a 
palavra ao eminente Senador Alvaro Dias, que está 
aqui há quase duas horas aguardando a oportunidade.

Muito grato a V. Exa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, meu caro Presidente Ruben Figueiró.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, sinceramente, 
não pretendia voltar a este assunto, mas o eminente 
Ministro Gilberto Carvalho diz se tratar de falta de as-
sunto e nós entendemos que não se trata de falta de 
assunto; trata-se de falta de respeito ao povo brasileiro.

Essa caravana milionária da Presidente Dilma a 
Roma afrontou o bom senso e, sobretudo, a pobreza 
no País. Por essa razão, volto ao assunto.

É evidente que ninguém se posicionaria contra-
riamente à visita da Presidente Dilma ao Papa, na sua 
entronização. Ela cumpriu o papel de Presidente do 
Brasil. O que estamos questionando não é a viagem da 
Presidente, é o turismo oficial com o dinheiro público.

Os números já foram, aqui, apontados. A impren-
sa internacional divulgou, com ênfase, esse escárnio 
ao povo brasileiro. Por isso, estou apresentando um 
requerimento, que já encaminhei à Mesa, com as se-
guintes indagações:

– Quantas e quais pessoas fizeram parte da co-
mitiva da viagem à cidade do Vaticano, por ocasião 
da Missa Inaugural do Pontificado de Sua Santidade, 
o Papa Francisco? Discriminar nome e cargo, no Go-
verno, de todos os membros da comitiva, bem como 
anexar cópia da respectiva publicação no Diário Ofi-
cial da União.

– Que missão e função cada uma dessas pes-
soas cumpriu na referida visita?

– Qual o custo global para os cofres públicos da 
viagem?

– Quantos apartamentos foram reservados para 
a comitiva na cidade de Roma?

– Qual o custo unitário da hospedagem de cada 
apartamento?

– Quais foram os gastos com alimentação da 
comitiva? Detalhar por pessoa.

– Quais foram os custos com diárias pagas a cada 
membro da comitiva? Detalhar por pessoa.

Quantas aeronaves oficiais foram utilizadas nesse 
deslocamento? Qual foi o gasto com cada aeronave? 

Foram utilizadas passagens aéreas? Quantas e de 
quais companhias aéreas? Quantos veículos foram 
utilizados para o deslocamento terrestre da comitiva? 
Qual foi o gasto total com transporte terrestre? Houve 
gastos realizados por meio de cartão corporativo? Em 
caso afirmativo, detalhar. Havia previsão orçamentária 
para os gastos com essa viagem? Qual a origem dos 
recursos destinados ao pagamento dos custos da comi-
tiva que fez parte da visita? Por que motivo a comitiva 
brasileira não se hospedou na luxuosa embaixada do 
Brasil em Roma ou na embaixada brasileira no Vati-
cano? São algumas indagações, porque esperávamos 
que o Governo oferecesse as explicações necessárias 
em função das denúncias que foram apresentadas pela 
imprensa do País, considerando os excessos pratica-
dos, o exagero.

A repercussão foi internacional, e nós queremos 
também, Sr. Presidente, fazer referência a outro fato: 
ganharam também espaço na imprensa do Brasil as 
viagens do ex-presidente patrocinadas por empreitei-
ras de obras públicas. Há uma tênue dicotomia entre o 
público e o privado. E, aliás, essa dicotomia se projeta 
na atualidade com mais ênfase. Nós estamos verifi-
cando que a complacência diante dos escândalos de 
corrupção acontecidos no Brasil vai tornando, a cada 
passo, o Governo mais leniente no campo da ética. O 
dinheiro público é usado de forma abusiva. Neste caso, 
seria uma parceria público-privada, porque empreiteiras 
de obras públicas patrocinando viagens, certamente 
como consequência de vantagens auferidas durante 
o mandado do ex-presidente da República. É isso que 
fica implícito.

Se esclarecimentos convincentes não forem ofe-
recidos ao País, estaremos autorizados a imaginar 
que há, aí sim, uma parceria público-privada: dinhei-
ro público misturando-se a recursos do setor privado.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Quan-
do puder, Senador.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Vou 
conceder ao Senador Agripino, mas antes citarei mais 
alguns dados.

Segundo dados extraídos do próprio Itamaraty 
e reproduzidos pelo jornal Folha de S.Paulo, 13 das 
30 viagens internacionais do ex-presidente foram cus-
teadas por empreiteiras com interesses nos países 
visitados.

A imprensa revela que, na viagem a Moçambique, 
no ano passado, por exemplo, na qual o ex-presidente 
ajudou empresas brasileiras a vencer resistências lo-
cais, segundo telegrama oficial do Itamaraty, foi deslo-
cado o Embaixador Paulo Cordeiro, Subsecretário-Geral 
para África e Oriente Médio, para prestar apoio ao ex-
-presidente. Um alto funcionário de Estado foi designa-
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do para dar apoio a uma missão privada, no exterior, 
em defesa de interesses de empreiteiras brasileiras.

É evidente que é imoral, antiético e passível de 
ressarcimento aos cofres públicos. Não há nenhuma 
norma que possibilite funcionários públicos, nesse caso, 
de embaixadas brasileiras no exterior, custeados com 
o dinheiro público, estarem a serviço do setor privado.

No rol de episódios pouco republicanos, o nosso 
Embaixador em La Paz foi deslocado de seu posto para 
acompanhar eventos do ex-presidente patrocinados 
pela OAS, em Santa Cruz de La Sierra. Neste caso, 
o Embaixador solicitou passagens aéreas e diárias 
correspondentes.

Numa época de contenção de gastos, segundo 
diretrizes do Governo Federal, várias embaixadas so-
licitaram recursos para “quitar gastos extraordinários 
com cerimonial” e horas extras para funcionários ge-
rados em função da agenda do ex-presidente.

A restauração ética se faz necessária em nome da 
supremacia do interesse público. Não há qualquer res-
quício de interesse público nas viagens internacionais 
do ex-presidente patrocinadas por grandes empreitei-
ras brasileiras. O que há, na verdade, é essa relação 
promíscua do setor público com o setor privado; uma 
espécie de parceria público-privada.

Concedo um aparte ao Senador Agripino, com 
prazer.

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Se-
nador Alvaro Dias, primeiro, com relação à viagem da 
Presidente Dilma. Inicialmente, noticiou-se que Sua 
Excelência não iria à entronização de Sua Santidade, 
o Papa Francisco.

Em seguida, noticiou-se que, por sugestão ou 
por argumentação do ex-seminarista Gilberto Car-
valho, Ministro de Estado, que Sua Excelência teria 
resolvido ir, até para sintonizar-se com o pensamento 
católico do povo do Brasil, que, é claro, queria que a 
sua Presidente estivesse presente na entronização 
do Papa, a autoridade maior da Igreja. Então, esta é a 
primeira colocação: no primeiro momento, ela não ia; 
depois, convencida por razões de ordem política, ela 
foi. Mas foi para gerar uma coisa que está criando um 
constrangimento ao País, até no contexto internacional. 
Porque você pode ir... O Brasil não é nenhuma Nação 
que possa, nababescamente, hospedar a sua Presi-
dente em hotel de €4 mil a diária. Quatro mil euros, 
ao que eu li, são R$10 mil por dia! Não é preciso isso! 
Não é preciso levar 54 pessoas! Por que esse séquito 
exagerado? Por que hotel de R$10 mil a diária – é o 
que eu li –, €4 mil a diária? Por que não ficar – e eu 
conheço, como V. Exª deve conhecer, o Palácio Doria 
Pamphili, extremamente confortável, muito bem situ-
ado; talvez temendo manifestações por conta o affair 

Cesare Battisti. Que enfrente – ela é tão corajosa! – e 
economizasse esse dinheiro. O Brasil vive, hoje, inun-
dações, secas; vive problemas seriíssimos. O Governo 
vive de dar exemplo. Que exemplo danoso a Presidente 
deu ao ir, corretamente, à entronização do Papa! Que 
mau exemplo até para a observação internacional, 
daqueles que acompanham os passos do Governo 
do Brasil! Então, isso é uma coisa sobre a qual temos 
que refletir sob a óptica, Senador Alvaro Dias, de uma 
coisa que, essa sim, tem que ser a grande referência. 
V. Exª se lembra de que, quando nós éramos parceiros 
de Fernando Henrique, no governo, a principal ban-
deira do PT, que era o principal partido de oposição, 
era o combate, o confronto, a denúncia às elites? O 
que é que são os grandes empresários da construção 
civil? São os representantes mais legítimos das elites. 
O Presidente Bill Clinton é funcionário contratado por 
um grupo americano Laureate. Ele faz palestras. Só 
que é tudo oficial. Ele é contratado e recebe dinheiro. 
Está oficializado. E ele nunca combateu elite, nunca 
fez, como bandeira política dele, combate à elite.

O que está em jogo agora são as duas caras do 
PT: a de quando era Oposição, combatendo, denun-
ciando, agindo contra as elites, e a de agora, quando 
presta serviços a essas elites. Trinta viagens em jati-
nhos, claro que da melhor qualidade, de empreiteiras. 
Elas estão erradas em pedir que o Presidente faça o 
seu lobby junto a países africanos e da América La-
tina? Elas estão mais do que certas! Ele é que tem a 
obrigação de preservar a sua história. E a história dele 
está vinculada a isto que acabei de dizer: o combate 
às elites. Ou você é coerente, ou você não é coerente. 
E se você não é coerente, você não merece respei-
to. E esse discurso não estaria sendo feito por V. Exª 
neste momento, nem o meu aparte estaria ocorrendo 
se não houvesse uma monumental incoerência nos 
comportamentos daqueles que prometem uma coisa 
e, no Governo, fazem outra. Política se faz com co-
erência, com atitude e com compromisso tomado e 
cumprido. Quero, portanto, cumprimentar V. Exª pela 
denúncia que faz da perda da coerência em mais um 
episódio explícito: o hotel de €4 mil e as trinta viagens 
a serviço de elites.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Agripino. V. Exª sempre com a 
contundência que se exige em episódios que revol-
tam a sociedade brasileira, pelo menos a sociedade 
brasileira informada e que ainda possui capacidade 
de indignação.

Veja a comparação: representando a nação mais 
poderosa do mundo, o Vice-Presidente dos Estados 
Unidos compareceu ao evento do Vaticano com uma 
comitiva reduzida, de duas ou três pessoas, e ficou 
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hospedado na Embaixada americana. A nossa Pre-
sidente, por sua vez, para compromissos oficiais de 
cinco horas, permaneceu durante três dias e, segun-
do a imprensa relata, alugando 52 apartamentos em 
hotel luxuosíssimo.

Não sabemos quantas pessoas foram – por isso 
estamos indagando –, mas sabemos que 52 aparta-
mentos foram alugados e 17 veículos foram contrata-
dos para a locomoção, entre miniônibus, furgão para 
carregar volumes, vans, etc. Enfim, uma ostentação 
sem igual. Mais de R$100 mil por noite! Foram três 
noites, mais de R$100 mil por noite, R$325 mil em 
hospedagem.

Mas nós estamos indagando, neste requerimen-
to, o valor final de todas as despesas dessa vilegiatu-
ra oficial, desse convescote brasileiro a Roma, desse 
turismo à custa do dinheiro público.

Mas querem subestimar nossa inteligência di-
zendo que isso é falta de assunto! Eu gostaria que 
fosse falta de assunto. Assuntos não faltam à Oposi-
ção; faltam opositores. São tantos os assuntos que os 
opositores existentes hoje no País são insuficientes 
para abordá-los. E talvez nos falte até plateia, porque 
o Governo manipulou, nesses anos, nesses dez anos, 
aparelhou, mistificou, manipulou, estruturou aparelhan-
do o Estado brasileiro, loteando os cargos públicos, 
gastando fortunas em publicidade enganosa no rádio 
e na TV para iludir a opinião pública deste País. Talvez 
faltem opositores, porque assuntos não faltam. Todos 
os dias os assuntos estão à disposição da Oposição, 
e este é, sim, um assunto que justifica a presença da 
Oposição na tribuna, não apenas para a crítica, mas 
para a busca de informações que possam possibili-
tar, como consequência, providências. Afinal, há uma 
relação de promiscuidade no que diz respeito ao uso 
do prestígio do ex-Presidente, exatamente em função 
de benefícios concedidos, de vantagens oferecidas no 
exercício do mandato, ficando implícita uma retribuição 
desonesta, e nós temos que buscar as explicações 
para o caso, e, de outro lado, as explicações do atual 
Governo também em relação às despesas efetuadas 
com essa viagem turística a Roma.

É bom enfatizar que não há aqui ninguém que se 
posicione contrariamente à ida da Presidente Dilma a 
Roma e ao Vaticano para participar de uma solenidade 
histórica, com a entronização do Papa. O que nós es-
tamos condenando é o turismo, não a presença oficial 
da Presidente, mas essa caravana enorme.

Eu creio que seria suficiente para que represen-
tassem, na Piazza Navona, uma espécie de comício 
brasileiro, com tanta gente presente à Itália por ocasião 
da entronização do Papa, à custa do dinheiro público.

Imagine, Senador Ataídes, um comício, em frente 
à Piazza Navona, de brasileiros ouvindo a Presiden-
te Dilma dissertar sobre seu Governo. Seria possível. 
Por que não?

Enfim, nós estamos diante de um fato que exige 
resposta da Presidente. As explicações estão sendo 
requeridas em nome da sociedade brasileira, que ain-
da tem capacidade de indignação. 

Eu teria que abordar outra questão, Sr. Presidente, 
mas deixarei para fazê-lo em outra oportunidade. Ima-
gino que este requerimento de informações merecerá 
uma resposta urgente do Governo. Ele está sendo en-
caminhado ao Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República. 

São 16 questões colocadas aqui e nós aguarda-
mos a resposta para, eventualmente, adotarmos as 
providências que o caso requer, porque, neste caso, 
constatando-se o abuso, a viagem desnecessária de 
Ministro e outros altos funcionários do Governo a Roma, 
sem terem nada de oficial para fazer, sem nada faze-
rem em benefício do povo brasileiro, essas despesas 
devem ser ressarcidas aos cofres públicos. Essa é 
uma providência que tem que ser adotada. Se o cartão 
corporativo foi utilizado, se diárias foram pagas des-
necessariamente, esses gastos são supérfluos, esses 
gastos não são decorrentes de uma atitude ética, e há 
que haver ressarcimento aos cofres públicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – V. Exª, Senador Alvaro Dias, tem o meu 
respeito democrático pelo seu pronunciamento.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
N° 191, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno desta Casa, requeiro que sejam solici-
tadas as seguintes informações ao Senhor Ministro-
-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica, relativamente à viagem da Senhora Presidente 
da República, Dilma Rousseff, e comitiva à Cidade do 
Vaticano por ocasião da missa inaugural do Pontifica-
do de Sua Santidade o Papa Francisco.

Quantas e quais pessoas fizeram parte da comi-
tiva da viagem à Cidade do Vaticano por ocasião da 
missa inaugural do Pontificado de Sua Santidade o Papa 
Francisco? Discriminar nome e cargo no governo de 
todos os membros da comitiva, bem como anexar có-
pia da respectiva publicação no Diário Oficial da União.
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Que missão e função cada uma dessas pessoas 
cumpriu na referida visita?

Qual o custo global, para os cofres públicos, da 
viagem?

Quantos apartamentos foram reservados para a 
comitiva na cidade de Roma?

Qual o custo unitário da hospedagem de cada 
apartamento?

Quais foram os gastos com alimentação da co-
mitiva? Detalhar por pessoa.

Quais foram os custos com diárias pagas a cada 
membro da comitiva? Detalhar por pessoa.

Quantas aeronaves oficiais foram utilizadas nes-
se deslocamento?

Qual foi o gasto com cada aeronave?
Foram utilizadas passagens aéreas? Quantas e 

de quais companhias aéreas?
Quantos veículos foram utilizadas para o deslo-

camento terrestre da comitiva?
Qual foi o gasto total com transporte terrestre?
Houve gastos realizados por meio de cartão cor-

porativo? Em caso afirmativo, detalhar.
Havia previsão orçamentária para os gastos com 

essa viagem?
Qual a origem dos recursos destinados ao paga-

mento dos custos da comitiva que fez parte da visita?
Por que motivo(s) a comitiva brasileira não se 

hospedou na luxuosa embaixada do Brasil em Roma 
ou na embaixada brasileira no Vaticano?

Justificação

No último dia 21 de março, o jornal O Estado de 
São Paulo divulgou matéria intitulada Comitiva presi-
dencial gasta R$ 325 mil em hospedagem, por meio 
da qual noticiou que “o governo brasileiro gastou mais 
de R$ 100 mil por noite apenas em diárias de hotéis 
em Roma para participar de sua posse. A delegação 
do governo brasileiro que viajou para a posse do papa 
Francisco permaneceu três noites na Cidade Eterna 
e, no lugar de usar a embaixada, se hospedou em um 
dos hotéis mais luxuosos da Europa. Nesse período, 
a presidente Dilma Rousseff teve apenas cinco ho-
ras de reuniões e compromissos oficiais. O restante 
do tempo foi usado para turismo e jantares em locais 
não divulgados.”

Segundo a reportagem, o Itamaraty divulgou nota 
afirmando que a comitiva e a equipe técnica ficaram 
hospedadas no hotel Westin Excelsior, enquanto a equi-
pe de apoio hospedou-se no hotel Parco dei Principi.

A opulência e o alto custo para os cofres públicos 
de viagem tão curta e sintética (segundo a reportagem, 
foram apenas 5 horas de compromissos oficiais, contra 

dezenas de horas de passeios e jantares pela cidade 
italiana) chamou a atenção da imprensa internacional.

O Jornal ABC (Madrid) destacou, em manchete, 
o “Socialismo de Dilma Rousseff: 52 habitações de 
hotel e 17 veículos para ver o Papa”.

Os Estados Unidos, por exemplo, fizeram-se re-
presentar por seu vice-presidente, Joe Biden, acom-
panhado de reduzidíssima comitiva.

Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Mesa para decisão.

Concedo a palavra ao eminente Senador Valdir 
Raupp, pelo prazo regimental.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fundamenta-
da na pluralidade e no apartidarismo, a Central dos 
Sindicatos Brasileiros é, atualmente, a central sindical 
que mais cresce em nosso País. Formada no final de 
2011, ao reunir 180 entidades em sua base, hoje já 
conta com cerca de 500 sindicatos e com 23 federa-
ções filiadas. A ousada meta para 2013 é atingir a cifra 
de mil entidades filiadas e, em dois anos, consolidar-
-se como uma das três maiores centrais sindicais de 
âmbito nacional.

Tais números, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, dão uma boa medida do momento recente de 
nosso País. Com o avanço na distribuição de renda e 
no combate às desigualdades e com a ascensão eco-
nômica de boa parte da população, pudemos divisar 
um novo e alvissareiro horizonte para a classe traba-
lhadora brasileira.

Em uma década, 28 milhões de brasileiros dei-
xaram a linha da pobreza. O salário mínimo tem tido 
uma política de recuperação que, se ainda está longe 
do ideal, já representa um grande avanço em relação 
ao que era. Em um tempo não muito recente, a briga 
era para que o salário mínimo chegasse a US$100; 
hoje, o salário mínimo é de mais de US$300.

Tudo isso, meus nobres colegas, redundou em 
uma crescente ampliação do prestígio e da estrutu-
ração do movimento sindical brasileiro, que não mais 
se coaduna com amarrações políticas ou com ativis-
mos partidários. O fato é que esse intenso processo 
de mudanças acaba por afetar, de maneira irresistível, 
as diversas instituições de participação popular e a 
forma com que interagem com as múltiplas instâncias 
de poder.

Na medida, portanto, em que a democracia e a 
cidadania se fortaleceram, o papel do movimento sin-
dical ganhou expressão e importância ainda maiores, 
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respaldando a necessidade de sua ampliação estrutural 
e organizacional. Foi exatamente com esse espírito e 
com essa missão que nasceu a Central dos Sindica-
tos Brasileiros. Seu vertiginoso crescimento reflete, 
antes de tudo, o surgimento dessa nova massa de 
trabalhadores brasileiros, cada vez mais conscientes 
e presentes nos grandes debates nacionais. Simboliza 
também a constante evolução e adaptação das lutas 
sindicais ao momento político e econômico em que 
vivemos interna e globalmente.

Se, nos anos 1980, a luta era por democracia, 
os anos 1990 foram marcados pela resistência ao de-
semprego e pela defesa das conquistas e garantias 
trabalhistas.

Sr. Presidente, eu li, hoje pela manhã, na mídia 
nacional, uma matéria em que alguns economistas 
diziam que, para conter a inflação, era necessário 
promover o desemprego, um pouco de desemprego, 
porque o pleno emprego é o que favorece o aumento 
da inflação. Olha que coisa absurda! Eu nunca tinha 
visto isso na minha vida! Eu nunca tinha ouvido eco-
nomista dizer que não é bom para uma inflação baixa 
o pleno emprego, o desemprego zero, que é preciso 
que haja desemprego para que a inflação não suba. E 
olha o momento que o Brasil está vivendo! Espero que 
o Brasil continue combatendo a inflação, fique com a 
inflação sob controle, mas com pleno emprego, para 
que todos os brasileiros possam ter o seu trabalho, ter 
o seu emprego.

Agora, meus caros colegas, as bandeiras do mo-
vimento se posicionam para uma maior e mais efetiva 
participação dos trabalhadores, com independência e 
com altivez. Dessa forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o País só tem a ganhar com um movimento 
sindical forte e atuante, organizado sobre ampla base, 
com total independência política e financeira.

Esse é justamente o princípio e a força motriz que 
rege a Central dos Sindicatos Brasileiros, com a qual 
me congratulo na figura de seu competente Presidente, 
Antônio Fernandes Neto. Eu poderia aqui citar o nome 
de inúmeros presidentes de confederações de sindi-
catos brasileiros, mas todas elas estão representadas 
pelo Presidente Antônio Fernandes Neto. Sindicatos 
fortes e independentes significam, sobretudo, um País 
progressista e voltado para o bem-estar da sua gente.

Sr. Presidente Renan Calheiros, que chega nes-
te momento à Mesa, é uma notícia muito importante 
a de que os sindicatos estão se fortalecendo e a de 
que o Brasil vive um momento ímpar de pleno empre-
go. Esperamos que, neste ano, o crescimento fique 
em torno de 3% do PIB e que o emprego continue a 
crescer no nosso País.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – Meus cumprimentos ao Senador Valdir 
Raupp pelo seu pronunciamento.

Concedo a palavra, para fazer uma comunicação 
inadiável, ao eminente Presidente desta Casa, o Se-
nador Renan Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Ruben Figueiró; Srªs 
Senadoras; Srs. Senadores, peço a atenção especial 
de V. Exªs para esta questão que, hoje, trago ao ple-
nário do Senado Federal relacionada à nossa matriz 
energética.

Lembro, Sr. Presidente, que um quarto de século 
separa a atual crise do etanol daquela do final dos anos 
80 e início dos anos 90. É verdade que cada crise tem 
suas próprias circunstâncias, mas há, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, um fator comum ligando as duas: am-
bas foram precedidas de períodos de euforia. Não é 
coincidência, Sr. Presidente, isso é mais uma evidência 
de que, ontem como hoje, a crise é resultado da falta 
de política para o etanol de cana brasileira.

Como sabemos, o Proálcool surgiu na metade da 
década de 70, como resposta brasileira ao choque do 
petróleo de 1973. Aquele momento de euforia, criado 
pelo Proálcool, foi como uma alucinação: usinas foram 
construídas às pressas, como se o Brasil, em pouco 
mais de cinco anos, houvesse inaugurado uma nova 
matriz energética. A quase totalidade da frota brasileira 
de carros passou a ser movida a álcool, e isso era um 
perigo. Mas o debate na época, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, era obstruído pela falta de liberdade. É 
bom dizer que nossas vozes dissonantes eram caladas 
pela censura. E a crise veio, Srs. Senadores, chegava 
o momento em que não havia álcool suficiente para 
abastecer a frota.

Em seguida, com a volta do petróleo aos preços 
normais, já não compensava mais abastecer o tanque 
com álcool. Em pouco tempo, o carro a álcool, antes 
tido como maravilha, virou um trambolho com menor 
desempenho, que não pegava de manhã, principal-
mente em locais mais frios. Era, infelizmente, o fim do 
sonho, com prejuízos tremendos para o Brasil, logo no 
fim da década perdida.

Senhoras e senhores, passou-se outra década, 
e entramos no século XXI. E, nesses novos tempos, 
Senador Valdir Raupp, no mundo fervilha o debate so-
bre a energia limpa. E sabemos que o governo do Pre-
sidente Lula deu um extraordinário impulso ao nosso 
combustível verde: o etanol de cana. E, de fato, com o 
advento do carro flex, que roda com gasolina e etanol, 
o consumidor passou a ter a confiança necessária. Isso 
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é fundamental, porque garante, do lado dos investido-
res, a segurança da demanda certa.

Para ilustrar esse quadro, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, entre 2004 e 2007, só no Centro-Sul, 
surgiram 130 novas usinas e, de 2007 a 2010, foram 
inauguradas mais 74 usinas no País. 

Afora essa evolução, vimos verdadeiramente o 
florescimento paralelo de toda a cadeia produtiva que 
se forma ao redor. Além de tudo, conseguimos conven-
cer o mundo de que a cana não invadiria a Amazônia e 
de que o nosso etanol não punha em risco a produção 
de alimentos, ao contrário do que ocorre com o etanol 
de milho norte-americano.

(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– O etanol de cana, solução genuinamente brasileira, 
parecia a caminho de se transformar em uma commo-
dity planetária. Com isso, o Brasil ensaiava despontar 
como liderança global no mercado de biocombustíveis, 
inclusive porque também desenvolvia uma animadora 
produção de biodiesel a partir da mamona e de tantas 
outras fontes.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dominando a tec-
nologia da cana, com a qual lidamos com intimidade, 
há mais de quatro séculos, e possuindo diversidade de 
matérias-primas, as vantagens competitivas do Brasil 
eram evidentes. Mas, na segunda metade da década 
passada, uma nova euforia passou a monopolizar as 
atenções: a descoberta do pré-sal.

Recentemente, é bom lembrar aqui da tribuna do 
Senado Federal, nós apreciamos os vetos apostos pela 
Presidente da República. E, hoje – é uma notícia que 
dou ao País –, o Congresso Nacional apresenta suas 
razões e interpõe um agravo regimental contra a deci-
são da Ministra Cármen Lúcia, que concedeu a liminar.

De lá para cá, Sr. Presidente, invertendo-se as 
prioridades no discurso econômico, o etanol foi per-
dendo espaço, até praticamente quase desaparecer. 
Foi substituído pelas imensas jazidas encontradas na 
profundidade abaixo da camada de sal. Se a política 
para o setor sucroalcooleiro já era sujeita a humores 
variados e a incertezas do clima, passou a ser errática, 
totalmente errática. Infelizmente, o setor, como todos 
sabem, passou a andar de lado. 

(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– A política de preços para os derivados do petróleo 
provocou um pesado baque no etanol, que deixou de 
ser, por isso tudo, competitivo. A maioria dos carros flex 
passou a rodar, quase que exclusivamente, com ga-
solina, porque não compensava mais encher o tanque 
com álcool. A demanda de etanol, na quase totalidade, 
passou a ser para mistura na gasolina. O resultado, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia ser outro: 
uma crise que se abate sobre a agroindústria sucro-
alcooleira, e a Petrobras, com isso, também perdeu.

Hoje, existem estudos dando conta de que só 
podemos contar com 40% de cerca das 400 usinas 
existentes no País, para suprir o mercado brasileiro. 
Uma parte está quebrada, e não há solução; e outra 
mal se sustenta nas pernas, e ficou verdadeiramente 
sem capacidade de investir. Em poucos anos, por falta 
de política para o setor, repito, o Brasil foi ficando para 
trás na produção de combustível de fontes renováveis. 

Enquanto isso, como nos mostra recente repor-
tagem de fôlego da Revista Piauí, os Estados Unidos, 
no governo Bush, decidiram criar uma política de subs-
tituição da gasolina pelo etanol. Foi montado um pro-
jeto, Sr. Presidente, com a participação dos melhores 
centros de pesquisa norte-americanos e agências do 
governo, inclusive a CIA. Em resumo, fez-se lá o que 
não se fez aqui, ou seja, criou-se uma política estraté-
gica para o estratégico setor de combustíveis e energia.

(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Resultado: em 2007, os Estados Unidos já haviam 
superado o Brasil, produzindo 24 bilhões de litros de 
etanol, contra os nossos 22 bilhões. 

Em 2008, ampliaram a vantagem e, em 2011, 
enquanto o Brasil patinava nos mesmos 22 bilhões 
de litros de etanol, portanto, de quatro anos antes, os 
norte-americanos já estavam produzindo mais que o 
dobro: produziam 52 bilhões de litros de etanol de milho. 

E, aqui, Sr. Presidente, faço questão de enfatizar 
que o milho é um combustível menos eficiente que o 
de cana, mais poluente e que faz encarecer a cadeia 
de produção de alimentos, porque reduz a oferta para 
setores como a agropecuária, por exemplo. Mesmo 
com todas essas desvantagens, os Estados Unidos 
construíram uma política, cumpriram suas metas e, o 
mais importante: têm mercado para o que produzem. 

Srªs e Srs. Senadores, para dar uma ideia da 
falta que faz uma política definida para o etanol, bas-
ta citar o nosso Estado de Alagoas. Por contingências 
históricas, ele continua dependente da agroindústria 
sucroalcooleira. Dos 102 Municípios alagoanos, 54 
abrigam canaviais das 24 usinas de açúcar. A quase 
onipresença geográfica é espelho da predominância 
econômica. 

Ora, numa realidade como essa e com a ausên-
cia de uma política nacional estratégica, é lógico que 
as consequências sociais da crise no setor sucroalco-
oleiro nacional se abatem com muito mais brutalidade 
sobre a população alagoana do que sobre Estados 
com economia mais diversificada. 

(Soa a campainha.)
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – E, 
nesse momento em particular, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, é preciso acrescentar a circunstância atual da 
seca, que castiga o Nordeste. A mais longa e severa 
dos últimos 40, 50 anos.

Por tudo isso, a formulação e implementação de 
uma política sólida e de longo prazo para o etanol de 
cana brasileiro é uma necessidade imperiosa para o 
futuro do Brasil. Não há, no mundo, um país que reúna, 
ao mesmo tempo, alternativas e condições tão favorá-
veis para a geração e exploração de energia. Só não 
seremos, Sr. Presidente, uma potência energética se 
não quisermos. Não tenho dúvida de que o pré-sal é 
uma descoberta de imenso valor, e temos de explorá-lo. 

(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – De 

modo que a nossa política, a política que deverá ser 
anunciada pelo Governo, precisa ser a melhor política, 
porque nossas possibilidades vão muito além, e elas 
são invejáveis. 

Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a relevância 
do papel do Congresso Nacional para que, sempre, 
como sempre fazemos, possamos aprimorar essa po-
lítica que brevemente o Governo anunciará.

Nós temos, como todos sabem, água em abun-
dância que, por si só, é um ativo que nos põe em gran-
de vantagem global. Essa água move as hidrelétricas 
que nos transformam no País com matriz energética 
mais limpa do mundo. Temos um litoral imenso, onde 
sopram ventos fortes, que nos dão oportunidade de 
construir parques de energia eólica, como recente-
mente inauguramos vários; temos terras férteis em 
longas extensões, que nos permitem produzir etanol 
de cana-de-açúcar sem derrubar florestas, e já cami-
nhando para o etanol de segunda geração, além da 
produção de energia do bagaço de cana.

E, por falar em etanol de segunda geração, eu 
quero dizer também que Alagoas é pioneira, no Brasil, 
na construção de uma indústria de etanol de segunda 
geração. Esse é um passo importantíssimo para que, 
no futuro, nós possamos, com o etanol de segunda 
geração, produzir a quantidade necessária, a quanti-
dade que o País requer.

Nós temos um litoral imenso, onde sopram ventos 
fortes, como já disse, e temos, Sr. Presidente, vanta-
gens competitivas que aqui também foram anuncia-
das por mim.

(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Para encerrar, eu gostaria apenas de ressaltar que 
a natureza dotou o Brasil de tal forma que ninguém 
exagera quando diz que somos um País abençoado.

Nosso desafio e compromisso, já que somos um 
País abençoado, deve ser, portanto, o de usar com in-
teligência o que nos foi dado.

Nós, para encerrar, gostaríamos de dizer que 
confiamos plenamente na política para o etanol que 
será apresentada pela Presidente da República Dil-
ma Rousseff. 

E nós contamos também com o papel relevan-
te e insubstituível do Congresso Nacional para que 
possamos aqui, na sua tramitação no Congresso Na-
cional, aprimorar essa política que, em boa hora, virá 
para dar uma resposta a esse setor importantíssimo 
da economia nacional e decisivo para a economia do 
meu Estado das Alagoas.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador Renan Calheiros, eu aproveito a oportunidade 
para, nesse discurso de V. Exª, reafirmar também a 
importância de se buscar uma solução para o etanol 
brasileiro, para um setor que é extremamente impor-
tante em diversas regiões do País e, em particular, 
na Região Nordeste, no Estado de V. Exª; no meu Es-
tado natal, Pernambuco – apesar de ser roraimense 
por opção –, e registrar também que eu espero que, 
quando construída essa solução para o etanol, nós 
possamos rever a situação de produção de cana na 
Amazônia, porque existe um diferencial no Estado de 
Roraima, e nós temos debatido isso, de que, no Es-
tado de Roraima, nós temos a mata, mas nós temos 
os campos naturais, que nós chamamos de lavrado, 
que é o cerrado. E lá há plena condição de se plantar 
cana-de-açúcar e fornecer o álcool inclusive à Vene-
zuela, que é o nosso vizinho. E, por uma questão de 
definição legal, terminou-se proibindo a plantação de 
cana na Amazônia, por conta do bioma da mata, da 
Mata Amazônica...

(Soa a campainha.)
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – ... da 

Floresta Amazônica, mas, efetivamente, em Roraima 
há uma situação diferente, e essa situação diferente 
precisa ser levada em conta. Então, quando desse 
debate da solução do etanol, eu espero também que 
nós possamos debater efetivamente o zoneamento 
e a priorização da produção de cana-de-açúcar no 
Brasil e, em especial, na nossa região. Mas eu quero 
aplaudir o discurso de V. Exª; V. Exª vocaliza toda uma 
demanda, toda uma situação, toda uma necessidade 
econômica que se coloca, e é importante que o Go-
verno busque a solução adequada para reequilibrar 
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economicamente essa atividade que é tão importante 
para milhares de brasileiros.

Meus parabéns pelo discurso.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Eu agradeço, com muita satisfação, o aparte de V. 
Exª; incorporo, com mais satisfação ainda, o aparte de 
V. Exª ao meu pronunciamento. O seu aparte, Senador 
Romero, apresentando alternativas, é, sem dúvida al-
guma, mais um exemplo...

(Soa a campainha.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– ... das imensas condições que o nosso País possui 
para produção e para geração de energia limpa.

Eu quero encerrar, dizendo que o papel desta 
Casa é fundamental para que nós possamos apri-
morar, repito, a política para o etanol que deverá ser 
anunciada pelo Governo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – Sr. Presidente Renan Calheiros, re-
ceba meus cumprimentos pelo seu pronunciamento 
e a esperança sincera de que as suas palavras, pela 
autoridade que V. Exª tem, sejam ouvidas pela Presi-
dência da República.

Mais uma vez, cumprimentos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– (Fora do microfone.) Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/

PSDB – MS) – Esta Presidência, antes de passar a 
palavra ao eminente Senador Ricardo Ferraço, deseja 
comunicar ao Plenário que designou o Senador Roberto 
Requião, como membro titular, para integrar a Comis-
são Mista Representativa do Congresso Nacional no 
Fórum Interparlamentar das Américas (FIPA), em vaga 
destinada ao Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro (PMDB), de conformidade com o Ofício nº 129, 
de 2013, da Liderança do Partido no Senado Federal.

É o seguinte o ofício:

Of. GLPMDB nº 129/2013

Brasília, 20 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regi-

mentais e conforme solicitação Of. nº 102/2013 – CN, 
comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador 
Roberto Requião – PMDB/PR para compor a Comis-
são Mista Representativa do Congresso Nacional no 
Fórum Interparlamentar das Américas – FIPA.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Também com referência ao Ofício nº 
234, de 2013, da Liderança do PT na Câmara dos 
Deputados, encaminhado pelo Ofício nº 472, também 
de 2013, do Presidente daquela Casa, ambos publi-
cados no Diário do Senado Federal de 22 de março 
do corrente, a Presidência designa o Deputado Zezéu 
Ribeiro, como membro titular, para compor a Comissão 
Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Com a palavra...

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Com a palavra V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, enquanto o Senador Ricardo Ferraço se 
desloca, eu gostaria de pedir a minha inscrição pela Li-
derança do PMDB ou pela lista dos oradores, o que for 
mais rápido, para usar da palavra também rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – V. Exª deseja falar agora?

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Não, logo após o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Está registrado, Senador.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco/
PSDB – MS) – Com a palavra, o Senador Ricardo 
Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de 
fazer dois registros. O primeiro deles para manifestar, 
evidentemente, toda a minha indignação – creio que 
não apenas minha, mas a indignação dos brasileiros 
– em razão das gravíssimas notícias que veiculou, no 
fim de semana, a revista IstoÉ, dando conta de que 
brasileiros estão sendo tratados de forma desumana, 
submetidos a torturas, no presídio de San Pedro, na 
cidade de Oruro, na Bolívia. 

Na condição de Presidente da Comissão de Re-
lações Exteriores, estamos ultimando detalhes, orga-
nização e planejamento para que, possivelmente ama-
nhã, possamos visitar a penitenciária de San Pedro, 
na cidade de Oruro, Bolívia, para identificar in loco, 
fisicamente, a real condição desses cidadãos brasi-
leiros. Em seguida, iremos até a capital, La Paz, para 
que, através da nossa missão diplomática, do nosso 
corpo diplomático em La Paz, possamos conversar 
com a nossa Embaixada e dialogar com autoridades 
bolivianas a respeito dessa denúncia da revista IstoÉ.
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Que nós estaremos pessoalmente, nas próximas 
horas, decidindo uma ação, por parte do Senado da 
República, na direção de oferecermos acompanhamen-
to, de oferecermos total assistência a esses brasileiros 
que se encontram em condições desumanas, segundo 
relato, segundo denúncia consistente e robusta da re-
vista IstoÉ. Estamos ultimando, inclusive em contato 
com a Presidência do Senado, com o Comando da Ae-
ronáutica, para que possamos fazer uma viagem, com 
urgência, amanhã, para identificarmos pessoalmente a 
real condição desses brasileiros que se encontram em 
situação de apuros, segundo a revista IstoÉ, submeti-
dos a todo tipo de ausência de humanidade e respeito, 
submetidos a tortura e assim por diante.

Sr. Presidente, continua reverberando, continua 
tendo elevada repercussão na sociedade brasileira, 
nos veículos de comunicação, a decisão inadequada 
do Congresso Nacional em relação à subtração dos 
nossos royalties.

Entre muito do que se falou e do que se escre-
veu, trago para o plenário do Senado um artigo publi-
cado pelo economista Paulo Guedes: “Os royalties, o 
Supremo e o estado de direito”.

O espetáculo de canibalismo federativo pelos 
royalties do petróleo foi parar na Justiça. Os 
Governos de Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
São Paulo, bem como a Assembleia Legislativa 
do Rio, entraram com ações de inconstitucio-
nalidade contra a nova lei de distribuição dos 
royalties. Mais uma vez, o aperfeiçoamento 
institucional do Estado de Direito depende 
de julgamento do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Em fulminante e acertada decisão, a 
Ministra Carmen Lúcia suspendeu em liminar 
a aplicação das novas regras dos royalties, até 
o julgamento da questão pelo plenário do STF.
A riqueza submersa do pré-sal tornou-se o 
óleo da discórdia. Nunca antes na história 
deste País, tantos políticos foram com tama-
nha sede ao pote. A guerra dos royalties é, na 
verdade, fruto da profunda insatisfação com o 
atual regime de distribuição de recursos entre 
as unidades da Federação.
É apenas a outra face da omissão do Con-
gresso, de um vácuo legislativo quanto à re-
forma fiscal. E também da ausência desse 
tema fundamental na agenda do Executivo. 
Prefeitos, governadores e suas bancadas de 
Deputados e Senadores exercem pressão legí-
tima pela descentralização dos recursos. Para 
o atendimento das novas prioridades sociais 
de uma democracia emergente, a Constitui-
ção de 1988 deflagrou o início dessa “sístole” 

representativa. Mesmo governantes federais 
que se dizem “progressistas” têm resistido à 
descentralização administrativa associada a 
essas transferências.
Para aumentar sua arrecadação e influência 
política, o Governo Federal recorreu com fre-
quência a novas contribuições não comparti-
lhadas com Estados e Municípios. A concen-
tração de poder político e recursos em torno 
do Governo Federal, mais de um quarto de 
século após a redemocratização, demonstra 
uma transição incompleta do antigo regime 
militar rumo à grande sociedade aberta. Por 
omissão do Congresso, para conforto do Exe-
cutivo e hipertrofia de seus poderes, persistem 
essa centralização e todos os seus vícios. Do 
mensalão à guerra dos royalties, dependemos 
do Supremo para corrigir práticas degenera-
das que ameaçam o nosso estado de direito.
A inércia de nossas lideranças diante de uma 
causa justa – ou seja, a descentralização de 
recursos da União para Estados e Municípios 
– tornou-se o pretexto para uma violência in-
constitucional contra Estados produtores. “En-
contramos já na clássica democracia ateniense 
os primeiros conflitos entre a vontade irrestri-
ta de uma assembléia e a tradição do estado 
de direito”, em Direito, legislação e liberdade, 
que foi escrito por Friedrich Hayek. “Mas em 
tempo algum foi permitido alterar leis de forma 
inconsequente, por um simples decreto dessa 
assembleia”, afirmou H. M. Jones, em Demo-
cracia Ateniense, em 1957.
“Os proponentes das alterações estavam sem-
pre sujeitos a acusação de procedimentos ile-
gais, que, se aceita pelos Tribunais, invalidava o 
decreto proposto e expunha o autor do projeto 
a severas penalidades.”
São robustas as alegações dos Estados produ-
tores. A Constituição de 1988 assegurou-lhes 
as receitas dos royalties como compensação 
pelos problemas causados pela exploração do 
petróleo. Em contrapartida, eles abriram mão 
da cobrança de ICMS do petróleo, transferin-
do tal receita aos Estados não produtores. A 
nova lei é inconstitucional em todas essas di-
mensões. Expropria os Estados produtores de 
suas receitas constitucionalmente legítimas. 
Premia o canibalismo federativo, ao transferir 
mais de 50% dos royalties aos não produto-
res, sem que tenham de devolver o ICMS já 
retirado dos Estados produtores. E prescinde 
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de um dos atributos de uma boa lei: que tenha 
efeitos prospectivos, e não efeitos retroativos.
A sábia decisão da Ministra Cármen Lúcia 
impede a lambança de um Congresso que se 
meteu a legislar de forma imprópria ao mérito 
da matéria, atropelou direitos constitucionais 
estabelecidos e provocou irresponsáveis efeitos 
retroativos nas finanças dos Estados produto-
res – não apenas as novas licitações seriam 
submetidas ao novo regime de distribuição dos 
royalties, mas também contratos juridicamente 
perfeitos já em vigor. “Se nem certeza do pas-
sado pudesse ter, como poderia o brasileiro 
se sentir seguro no Estado de Direito? – diz a 
Ministra Cármen Lúcia em seu despacho. “A 
relevância dos fundamentos apresentados na 
petição inicial desta ação e a plausibilidade ju-
rídica dos argumentos nela expostos, acresci-
dos dos riscos inegáveis à segurança jurídica, 
política e financeira dos Estados e Municípios, 
impuseram-me, nas palavras da Ministra Cár-
men Lúcia, o deferimento imediato da medida 
cautelar requerida”.

Ficaram registrados no episódio os avanços opor-
tunistas e antirrepublicanos sobre os royalties por parte, 
inclusive, de políticos conhecidos da Nação brasileira. 
O economista Paulo Guedes cita o Governador Cid Go-
mes e o Governador Eduardo Campos e até mesmo 
o ex-Presidente do Senado, José Sarney. Estados do 
Norte e do Nordeste, que se lançaram com extraordi-
nário apetite sobre os royalties do petróleo, atiraram 
em seu próprio pé. As próximas licitações, programa-
das para 2013, ocorrem também em suas regiões e 
os tornam potencialmente produtores.

A Agência Nacional do Petróleo oferecerá áreas 
com reservas potenciais de 19,1 bilhões de barris de 
petróleo e 397 bilhões de metros cúbicos de gás natu-
ral, o maior volume, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, já ofertado. Do total, 9,1 bilhões de barris estão 
em 289 blocos localizados em 11 Estados, dez deles 
no Norte e no Nordeste. A maior parte das áreas de 
gás fica, inclusive, no Estado do Maranhão.

O Ministro Joaquim Barbosa, no episódio do men-
salão, e, agora, a Ministra Cármen Lúcia, na guerra 
dos royalties, consolidam a reputação e a credibilidade 
institucional do Supremo Tribunal Federal. Demonstra-
-se, mais uma vez, a importância do Poder Judiciário 
para o Estado de direito.

Infelizmente, Sr. Presidente, nós não consegui-
mos, pela via da política, da boa política, da política 
com P maiúsculo, da política como ciência civilizatória, 
encontrar, no ambiente do Congresso Nacional, um 
diálogo, um consenso, que pudesse nos levar a uma 

convergência. Abrimos mão da política, ferramenta 
mediadora dos interesses coletivos e da civilização hu-
mana. Abrimos mão desse protagonismo e o cedemos 
ao Supremo Tribunal Federal, que, em bom tempo, por 
decisão da Ministra Cármen Lúcia, de forma cautelar, 
impediu que essa violência pudesse ser perpetrada 
contra os nossos Estados, na linha do direito do Es-
tado democrático.

É a manifestação que faço, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferraço, o 
Sr. Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Se-
nador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois 
registros rápidos para os telespectadores que estão 
nos acompanhando e para o Plenário da Casa.

O primeiro deles é para pedir urgência, na Co-
missão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente, para 
projeto de minha autoria que pretende regulamentar, 
enquadrar, acompanhar e registrar a venda de peças 
de automóveis a retalho, Senador Pedro Taques.

Temos de parar com a venda de peças de qual-
quer forma, impedindo que os desmanches de carros 
roubados tenham condições de vendê-las.

O meu projeto prevê o registro das peças indivi-
dualizadas, com origem; com controle e com acompa-
nhamento, exatamente para que tenhamos a condição 
de fazer com que diminua o aumento, que é grande, do 
número de carros roubados em nosso País.

Em 2012, houve um acréscimo de 13% no rou-
bo de carros em nosso País. Esses carros roubados 
ou são direcionados à fronteira – na verdade, temos 
que montar, ampliar e melhorar os controles de saída 
de automóveis da fronteira brasileira – ou são levados 
para ferros-velhos e para desmanches, que retiram e 
vendem as peças. Então, elaborei um projeto que prevê 
o controle, como eu disse, dessa matéria.

Portanto, queremos pedir ao Senador Vital do 
Rêgo e ao Senador Gim, Relator da matéria, que deem 
prioridade à votação do projeto, que cria esse controle 
e, de certa forma, inibe a comercialização de peças 
roubadas em nosso País.

Ouço, com atenção, o aparte da Senadora Ana 
Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Romero Jucá, eu sei até que o Regimento Interno 
não permite aparte em comunicação de Liderança, 
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mas eu penso que, quando estamos discutindo temas 
de grande relevância para o País, o Regimento não 
tem que ser, digamos, uma tesoura para podar a nos-
sa manifestação. Além dessa questão relacionada à 
segurança e ao desmanche dos carros, há a questão 
da chamada rastreabilidade das peças dos veículos, 
Senador Romero Jucá. A própria indústria de autope-
ças têm grande interesse nisso.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Por que, 
Senador? Porque houve, eu diria, um sucateamento 
da indústria de autopeças. Como os nossos preços 
não têm competição nos nossos mercados por serem 
muito caros, comparativamente aos de outros países, 
especialmente os asiáticos, o que está acontecendo? 
Nós últimos oito anos, várias empresas de autopeças 
fecharam no País porque as peças estavam sendo 
importadas. E a rastreabilidade será uma forma de 
identificar exatamente a procedência dessas peças, 
dessas autopeças, o que é também importante para a 
defesa do interesse nacional; não o interesse cartoria-
lista, absolutamente, mas o interesse para a defesa de 
uma indústria que desenvolveu uma tecnologia muito 
importante. O Presidente do Sindicato da Indústria de 
Autopeças esteve na Comissão de Assuntos Econômi-
cos debatendo essa questão quando tratamos do tema 
“Por que os veículos são tão caros em nosso País?” 
E agora há o aspecto da segurança, que V. Exª muito 
bem aborda. Eu queria apenas dar outro viés desse 
mesmo aspecto relacionado às autopeças.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª.

V. Exª tem razão: as empresas de autopeças 
também são interessadas nesse procedimento. É im-
portante que nós tenhamos o controle das peças ven-
didas no Brasil. Portanto, eu conto com o apoio de V. 
Exª para que o projeto possa ser votado na Comissão 
de Constituição e Justiça, possa vir a plenário, a fim 
de que possamos votá-lo e encaminhá-lo à Câmara 
dos Deputados.

Só para registrar, como eu disse, o número de 
veículos roubados no Brasil, em 2012, cresceu 13%. 
Se nós formos para os veículos utilitários, o crescimen-
to foi de mais de 30%. Esses roubos de veículos se 
concentram, principalmente, Senador Pedro Taques, 
no Estado de São Paulo: 70% dos veículos brasileiros 
foram roubados no Estado de São Paulo. 

Então, na verdade, nós temos que tomar uma 
providencia quanto a isso.

Outro registro que eu gostaria de fazer rapidamen-
te diz respeito ao Sistema “S”. Eu tenho acompanhado 
aqui o debate, nos últimos dias, do Senador Armando 

Monteiro e do Senador Ataídes sobre a questão do 
Sistema “S” e quero aqui registrar o meu apoio ao Sis-
tema “S” e o reconhecimento do trabalho do Sistema 
“S” no País todo. Mas eu quero falar do meu Estado de 
Roraima, onde o Sistema “S” funciona de uma forma 
primorosa, capacitando, treinando.

O próprio Sesc – Serviço Social do Comércio – 
está completando 25 anos em Roraima, dando efeti-
vamente uma contribuição importante na questão da 
capacitação e da melhoria da qualidade de vida da 
população do nosso Estado.

Então, eu gostaria de fazer esse registro de apoio, 
de suporte e de reconhecimento ao Sistema S e dizer 
que, se for preciso melhorar os controles, que devam 
ser melhorados, mas nós não podemos cortar recursos, 
nós não podemos parar os serviços, nós não podemos 
deixar de ampliar o processo de capacitação, inclusive 
o Sistema S participando do Pronatec, fazendo com 
que, efetivamente, a formação técnica em nosso País 
seja efetivada por meio das suas oficinas.

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

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Romero Jucá.
E, agora, com a palavra, a Senadora Ana Amé-

lia, como oradora inscrita. Logo em seguida, teremos 
a palavra do Senador Pedro Taques.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador Anibal Diniz, Srªs 
e Srs. Senadores, nossos ouvintes da Rádio Senado, 
telespectadores da TV Senado, servidores desta Casa, 
nossos visitantes, turistas que nos dão a honra de vir 
aqui conhecer o funcionamento do Senado Federal, 
nós estamos aqui debruçados sobre temas da maior 
relevância para o interesse da Federação. Em particu-
lar, de todas as matérias que o Senado está discutindo, 
estão as relacionadas à repartição mais justa do FPE, 
o Fundo de Participação dos Estados, ao projeto da 
unificação da alíquota do ICMS em 4%, para reduzir 
ou acabar com a chamada guerra fiscal, e outras ma-
térias que dizem respeito à Federação.

Agora, há pouco, falei com o Secretário da Fa-
zenda do Rio Grande do Sul, Dr. Odir Tonollier, que 
virá amanhã para uma reunião com os Senadores 
gaúchos e com o Relator do FPE, o Senador Walter 
Pinheiro. Quero até salientar a disposição, a paciência 
e o esforço que o Relator, Senador Walter Pinheiro, 
vem fazendo nos entendimentos com os Estados. Não 
é uma tarefa fácil. 

Nós estamos tratando de uma questão que en-
volve divergências e choques de interesses de vários 
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Estados. Então, precisamos de muita habilidade política 
para tratar dessas costuras e evitar que a decisão final 
do Plenário acabe prejudicando um ou outro Estado. 
Se todos cederem um pouquinho, será possível cons-
truir uma solução para essa matéria tão complexa. São 
vários projetos aglutinados, em que o Senador Walter 
Pinheiro está usando a sua habilidade, conversando 
com todos os representantes dos Estados.

Amanhã, essa reunião será com o Secretário da 
Fazenda do Rio Grande do Sul, que virá aqui para essa 
reunião. Os três Senadores do Estado, Senador Pedro 
Simon, Senador Paulo Paim e eu, estaremos dando o 
respaldo necessário para que se evite que esta Casa 
vote alguma coisa que seja prejudicial ao nosso Esta-
do, porque a nossa missão é defender o interesse do 
Rio Grande do Sul aqui, nesta Casa. Posteriormente, 
haverá uma reunião também do Secretário da Fazen-
da e dos Senadores gaúchos com o próprio Relator 
Walter Pinheiro, com a presença e a participação – 
falou-me o Secretário Odir Tonollier – dos Senadores 
de Santa Catarina, já que também eles vivem igual 
dilema em relação às questões relacionadas ao FPE. 
Então, não faltará nenhum apoio de parte da Bancada 
dos Senadores, aqui, no Senado, a essas matérias, 
dadas a responsabilidade constitucional que temos e 
a intenção de preservar o interesse do nosso Estado, 
com um recebimento mais justo nessa partilha. 

Eu queria também fazer um registro, porque, ama-
nhã, finalmente, será instalada a comissão especial 
para tratar de um compilamento de todas as matérias 
que tratam de prevenção de incêndios e de evacuação. 
A comissão será instalada amanhã, à tarde, Senador 
Pedro Taques, para tratar desse tema à luz da tragédia 
que aconteceu em Santa Maria. Essa comissão terá o 
prazo de 60 dias para criar e oferecer propostas práti-
cas e simples, bem compreensíveis, sobre combates 
a incêndios, evacuação e prevenção. 

Essa comissão foi requerida por mim, pelo Se-
nador Simon, pelo Senador Paim e tem o objetivo de 
fazer, em até 60 dias, um estudo detalhado sobre as 
legislações de prevenção e combate a incêndios e de 
propor soluções simples que contribuam para evitar 
tragédias como a da boate Kiss, em Santa Maria, que 
matou 241 jovens e completará dois meses na próxi-
ma quarta-feira. 

Os integrantes da comissão já foram definidos 
no final da semana passada. 

Além de mim e dos Senadores Paulo Paim e Pedro 
Simon, farão parte também desse grupo de trabalho 
os Senadores, indicados pelos respectivos Partidos, 
Jorge Viana, do Acre; Cyro Miranda, Eduardo Suplicy, 
Romero Jucá, Sérgio Souza, Inácio Arruda, Eduardo 
Amorim e Gim Argello. 

Vamos fazer um levantamento de alcance na-
cional das normas técnicas necessárias, tendo como 
referência os rigorosos padrões internacionais de pre-
venção e combate a incêndios e também a evacuação 
das pessoas, em caso não só de incêndio, mas de 
um desmoronamento ou de outro acidente que possa 
comprometer e colocar em risco a integridade física 
das pessoas.

Como foi noticiado, neste fim de semana, a Polícia 
Civil do meu Estado apontou, com base em 13 mil pá-
ginas produzidas em 55 dias de investigação, elemen-
tos para responsabilizar 28 pessoas pela tragédia da 
boate Kiss, na madrugada do dia 27 de janeiro. Nove 
delas foram indiciadas por homicídio doloso, por terem 
assumido o risco de matar. O Prefeito da cidade, Cezar 
Schirmer, foi denunciado por homicídio culposo e por 
improbidade administrativa. Bombeiros que liberaram o 
funcionamento dessa boate também foram indiciados. 
O inquérito será analisado pelo Ministério Público, que 
decidirá quem será denunciado à Justiça.

Eu não entro no mérito, neste momento, da qua-
lidade nem tampouco da questão relacionada ao que 
concluiu a investigação da polícia, mas tenho certeza 
– e confio, Senador Pedro Taques – de que o Minis-
tério Público do meu Estado fará um exame e uma 
análise criteriosa nos indiciamentos para a Justiça 
desse episódio.

Com muito prazer, concedo-lhe o aparte, embora 
esse tema seja muito doloroso para todos nós.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim, é 
apenas para me associar a V. Exª, Senadora Ana Amé-
lia, nessa preocupação e na necessidade de que os 
responsáveis possam encontrar a lei. São dois meses 
de sofrimento para os familiares, amigos e para todo o 
povo brasileiro. Nós não conhecemos o mérito do in-
quérito policial que foi relatado pela autoridade policial 
e que agora será remetido ao Ministério Público, mas 
pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus 
atos. Essa é a função da Justiça e de um Estado que 
se diz democrático de direito. Ninguém se encontra 
acima da lei. Sem prejulgamentos, mas também sem 
favorecer quem quer que seja.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada pela valiosa colaboração, Senador Pedro 
Taques, nessa matéria. V. Exª é um especialista e um 
mestre para todos nós aqui.

Quero dizer que recebi, com alegria, o então 
promotor de justiça dos Estados Unidos, que agora já 
está afastado do Ministério Público nos Estados Uni-
dos, que trabalhou na investigação daquele rumoroso 
também incêndio que houve numa boate, muito pare-
cido em todas as questões com o que aconteceu em 
Santa Maria, na localidade de Rhode Island. E ele nos 
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ofereceu várias sugestões práticas dessas questões 
que são de interesse preventivo. 

Eu queria dizer também que cabe agora a nós e 
ao Senado, em particular, fazer a nossa parte e apontar 
legislações que ajudem a evitar tragédias como essa, 
que enlutou não só o Rio Grande, mas o Brasil todo 
ficou entristecido com o que aconteceu lá, claro, pela 
imprudência e pela irresponsabilidade de muitos agen-
tes. Eu, por isso, conto com a colaboração de todos os 
partidos e dos Senadores envolvidos nesse trabalho.

Mas eu queria, agora, voltar a um tema que hoje 
foi aqui muito referido, especialmente pelo Senador 
Ruben Figueiró, do Mato Grosso do Sul, a respeito das 
questões da logística. O meu Estado viveu, na semana 
passada, dois eventos diretamente impactados com a 
questão de logística.

Um evento importantíssimo, a Expoagro Afubra 
foi realizada de 20 a 22 de março, no distrito de Rin-
cão Del Rei, em Rio Pardo, a 137 quilômetros de Por-
to Alegre. Essa é uma feira tipicamente de agricultura 
familiar. São pequenos agricultores de várias regiões 
do meu Estado e também de Santa Catarina, que re-
alizam um trabalho muito importante na diversificação 
da cultura do tabaco, buscando soluções alternativas, 
já que há hoje uma pressão mundial grande a respeito 
dessa cultura. De qualquer forma, sempre lembrar que 
o Brasil dedica toda a sua produção de tabaco para a 
exportação, mas esses pequenos agricultores familia-
res, ligados à Afubra – Associação dos Fumicultores 
Brasileiros, realizam um trabalho também de preven-
ção ambiental, de bom manejo, de sustentabilidade. 

Nesse evento, que foi do dia 20 a 22, em Rincão 
Del Rei, em Rio Pardo, e também na abertura oficial da 
colheita da soja, em Tupanciretã, Município localizado 
a 420 quilômetros de Porto Alegre, ocorreu no fim de 
semana, em clima de preocupação, essa colheita. O 
motivo é o mesmo pelo qual tenho manifestado aqui 
preocupação em vários pronunciamentos nesta tribuna: 
as limitações das estradas e portos para o escoamento 
da produção agrícola. 

Com a demora dos investimentos em transpor-
tes, a produção recorde de mais de 183 milhões de 
toneladas de grãos desta safra enfrentará os repetidos 
problemas de deslocamento para chegar aos consu-
midores. Até contratos a China já fechou porque não 
foram cumpridos os prazos determinados pelo com-
prador. Isso não engrandece o Brasil.

Mesmo na iminência de se tornar um dos maio-
res produtores de soja do mundo, à frente dos Estados 
Unidos, o Brasil ainda detém o lamentável posto da lo-
gística ineficiente e cara. No caso da soja, as perdas 
causadas pelas deficiências nas estradas podem variar 
entre R$2 e R$3 por saca, segundo o Presidente da 

Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do 
Sul (Aprosoja), Ireneu Orth, do meu Partido, e Prefeito 
de Tapera, cidade a 280 quilômetros de Porto Alegre. 

Aliás, essa não é matéria nova. Falando na soja, 
no mato Grosso do Senador Pedro Taques, várias ve-
zes ouvi aqui, na Presidência de sessões, S. Exª mos-
trando fotos da realidade de estradas verdadeiramente 
intransitáveis, caminhões atolados no Mato Grosso, 
retirando a renda dos agricultores de todos os Estados 
brasileiros e não apenas do meu Rio Grande do Sul.

Em entrevista recente ao jornal Zero Hora, o 
Presidente da Aprosoja afirmou, neste fim de sema-
na, que se não fossem os gargalos nas estradas, o 
preço da saca de 60 quilos de soja alcançaria R$60. 
Com todas as limitações, só a soja irá injetar mais de 
R$12 milhões na economia do Rio Grande do Sul. No 
ano passado, os agricultores de Tupanciretã colheram 
apenas 17 sacas de soja por hectare, devido à seca 
que aconteceu no Rio Grande do Sul. Neste ano, as 
previsões são de até 60 sacas de soja por hectare, o 
que pode ser considerado, para a região, uma produ-
tividade razoável.

Os próprios agricultores estão sendo obrigados 
a consertar as estradas com máquinas agrícolas para 
conseguir escoar a produção. São exemplos dentro do 
meu Estado. Imagino que, em diversos Municípios do 
Brasil, a situação é semelhante, que demonstra como 
a ausência de estradas de qualidade afeta a nossa 
competitividade.

A pergunta que faço: o que adianta o produtor ru-
ral, o empreendedor ser competitivo se o Poder Público 
não consegue garantir uma infraestrutura de qualidade 
que mantenha essa rentabilidade elevada? A econo-
mia perde e o consumidor também perde com isso.

A revista Veja deste fim de semana fez uma re-
portagem de seis páginas, detalhando como o estran-
gulamento das estradas e dos portos mina a rentabili-
dade dos produtores. Só na costa de Santos, no litoral 
paulista, 80 navios fazem filas de dias para atracar, a 
um custo diário de US$25 mil, equivalente a mais de 
US$50 mil. A rodovia de acesso ao porto recebe 4.600 
caminhões diariamente, causando congestionamentos 
que ultrapassam 30 quilômetros.

Como tenho alertado nesta tribuna, estamos 
perdendo espaço no comércio mundial por causa da 
nossa logística tão deficiente. A Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Banco 
Mundial fizeram estudos comparando os nossos por-
tos com os chineses. Anualmente, o porto de Santos, 
por exemplo, movimenta 8 milhões de contêineres, 
enquanto Xangai, na China, movimenta no mesmo 
período, 29 milhões.
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Enquanto o desembaraço aduaneiro no porto 
de Santos demora 5 dias e 12 horas, em Hong Kong, 
por exemplo, a entrega da mercadoria via porto é de 
apenas 14 horas. Como tenho alertado, nesta tribuna, 
são problemas que seriam resolvidos se existissem, 
por exemplo, silos suficientes para armazenar a pro-
dução, sem a necessidade do escoamento da safra 
logo após a colheita. 

Esse cenário das graves deficiências da nossa 
logística e os danos causados ao agronegócio ficaram 
evidentes numa audiência pública, Senador Pedro Ta-
ques, que realizamos na Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária, recentemente, no início de março, 
na Expodireto Cotrijal, que é a maior feira da América 
Latina lá, em Não-Me-Toque, a qual tive a honra de 
presidir. Foi uma situação que aclarou aquilo que V. Exª 
tem aqui, na tribuna, mostrado. É uma situação de, eu 
diria assim, irrealismo para o País, que é protagonista 
na produção de grãos.

Concedo novamente o aparte ao Senador Pe-
dro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Além 
de irrealismo, pode ser um realismo fantástico um país 
que produz muito, mas não consegue tirar a sua car-
ga. Parece o ladrão que rouba e não consegue car-
regar. É um absurdo isso. Mato Grosso produz muito, 
Mato Grosso segura a balança comercial do Brasil. 
Um exemplo disso é a Cidade de Nova Mutum, Lucas 
do Rio Verde, Sorriso. E, por falar em Nova Mutum, eu 
gostaria de cumprimentar um casal de Nova Mutum 
que aqui se encontra, o Anderson Mendes e a Bene-
dita Mendes e seus filhos. Sejam bem-vindos ao Se-
nado. Mato Grosso sofre muito, muito, Senadora, com 
a falta de logística. Muitas pessoas morrem nas estra-
das, o produtor não consegue tirar a sua carga, a sua 
produção. Hoje, as BRs 364 e 070, no nosso Estado, 
estão fechadas, em razão do número de caminhões, 
em razão de sem-terras que fecharam a estrada perto 
de Rondonópolis. Alto Araguaia, uma cidade que tem 
a ferrovia chegando até lá, tem grande volume de ca-
minhão para embarcar. Isso mostra a incompetência 
de tirar projetos do papel. Enquanto muitos brasileiros 
morrem nessas estradas, outros espertos ganham di-
nheiro com estas estradas. Parabéns pela vossa fala. 
E a China, como V. Exª fez referência, está deixando 
de comprar do Brasil por falta de cumprimento dos 
contratos na entrega da nossa safra. Isso mostra que 
estamos perto de um apagão de logística. E a logística 
tem que ser tratada como um todo no modal rodoviário, 
ferroviário, hidroviário, para que esses modais possam 
competir. Parabéns pela sua fala.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 
Pedro Taques, de fato, é uma coisa que nos causa al-

guma apreensão, até dúvidas, porque o Governo aca-
bou de criar uma empresa pública, a EPL – Empresa 
de Planejamento e Logística.

Ótimo. O próprio presidente dessa empresa, Dr. 
Bernardo Figueiredo, na exposição que fez em uma 
audiência pública para discutir a medida provisória que 
a criou – eu estava lá presente e ouvi –, ele próprio 
reconheceu tudo isso que nós estamos dizendo aqui. 
Inclusive que, com a falta de armazéns para receber 
os grãos na época de safra, o caminhão passa a ser 
o armazém. Isso é uma situação absolutamente, di-
gamos, inédita, do ponto de vista da economicidade, 
da competitividade e da modernidade. Agora, conhe-
cendo todo o diagnóstico desses problemas e desses 
gargalos, a pergunta que fica é: por que esses nós 
não são desatados?

São dados bem fortes que demonstram que a 
infraestrutura e a logística do nosso País já estão satu-
radas e ultrapassadas, necessitando de investimentos 
privados e públicos, sem os entraves burocráticos que 
atrasam a solução desse grave problema. 

Vim de Quito, em que um governo de esquerda, 
que combate o capitalismo, fez concessões para ter um 
bom aeroporto. Aliás, um ótimo aeroporto, inaugurado 
há um mês. Então, uma forma inteligente, quando não 
se tem poupança interna e não se pode mais endividar-
-se para fazer essas obras, é criar as condições dessas 
parcerias com rigoroso controle social, para que haja 
um serviço adequado àquela concessão feita.

São custos de logística, aqui no Brasil, exorbi-
tantes, Senador Pedro Taques. Nesse mesmo estudo 
da CNA e do Banco Mundial, que citei agora, ficam 
claras também as discrepâncias entre os custos por-
tuários do Brasil e os da China. Enquanto se gasta, 
em Xangai, US$580 para embarcar um contêiner, a 
mesma atividade custa ao Brasil mais de US$2,2 mil 
por carga – o equivalente a R$5 mil. É muito dinheiro. 
Isso é tudo dinheiro que sai do bolso de quem está 
trabalhando e produzindo.

Se compararmos os dados do Brasil com os dos 
Estados Unidos, as diferenças também são gritantes. 
Mesmo o Brasil tendo custos semelhantes aos dos 
norte-americanos para produzir soja, por exemplo, 
o gargalo aparece na hora de transportar. Para levar 
soja da fazenda ao porto, os Estados Unidos gastam…

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – … US$38 

de frete, enquanto o Brasil, para o mesmo serviço, gasta 
US$128, três vezes mais, para fazer o deslocamento 
da mesma carga.

Já estou concluindo, Presidente Anibal Diniz.
O colunista Paulo Guedes, em artigo publicado 

hoje no jornal O Globo, traz algumas explicações so-
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bre o apagão nos portos brasileiros. Segundo esse 
especialista, os governos militares investiram muito 
na infraestrutura física, mas se descuidaram dos gas-
tos sociais.

A democracia emergente puxou, então, os gas-
tos públicos para as áreas de saúde, educação, sane-
amento. Os programas de transferência de renda, em 
busca de inclusão social, entraram nos orçamentos 
públicos. Mas, apesar de esticarmos esse cobertor 
orçamentário, há quase três décadas, com os gastos 
públicos chegando a 40% do PIB, fomos agora parar no 
outro extremo: os investimentos em infraestrutura física 
praticamente desapareceram do orçamento da União.

É preciso, portanto, ampliar os investimentos, por 
meio de parcerias público-privadas, com um ambiente 
econômico favorável e regulamentações setoriais foca-
das na eficiência e no controle, para haver o equilíbrio. 
As próprias agências reguladoras, que deveriam ser o 
poder moderador entre quem recebe o serviço conce-
dido e o consumidor e usuário, não estão funcionando. 
Não têm autonomia, não têm autonomia financeira e 
estão sob uma influência política que não contribui para 
a eficiência e para resolver esses problemas que nós 
todos estamos enfrentando, relacionados à qualidade 
da logística em nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Agora, com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, amigos que nos acompanham pela 
Agência Senado ou pelas redes sociais, há duas se-
manas, subi a esta tribuna para falar sobre o papel da 
polícia cidadã no Estado Democrático de Direito.

O lamentável episódio do confronto de policiais 
militares e estudantes da Universidade Federal do 
Estado de Mato Grosso que narrei aqui serviu não 
apenas para avaliarmos a ação policial, mas também 
para aprofundarmos a reflexão sobre essa importante 
instituição chamada Polícia Militar.

A Constituição de 1988, Srªs e Srs. Senadores, 
em seu art. 144, §5º, cristaliza bem a competência das 
polícias militares, incumbindo-as da nobre missão de 
realizar o policiamento ostensivo e a preservação da 
ordem pública por meio de ações planejadas e coor-
denadas.

Diante da competência fixada pela Lei Maior, 
cabe às instituições militares estaduais a missão de 
realizar o policiamento nas ruas, avenidas, rodovias, 
com a finalidade de trazer segurança e tranquilidade 
a uma sociedade com medo da criminalidade, da falta 
de segurança e da violência, que a cada dia aumenta.

São muitas as questões que afligem a população 
brasileira e que não têm recebido respostas suficientes 
por parte dos atuais governantes.

Quando nos deparamos com cenas chocantes 
como a de policiais atirando com balas de borracha 
em alunos durante uma manifestação pacífica, é co-
mum recorrermos à frase “Polícia truculenta. Para quê 
precisamos de polícia?” A ação de meia dúzia de po-
liciais acaba colocando em xeque a credibilidade de 
toda uma instituição.

Se por um lado, a violência, a corrupção e o des-
preparo de alguns profissionais são inegáveis, por outro, 
precisamos evitar qualquer generalização. 

É aí que volto a destacar a importância da Polícia 
Militar de Mato Grosso, instituição à qual devo a minha 
vida. Por seis anos, minha família e eu vivemos sob 
escolta desses homens do Estado, quando ainda era 
procurador da República. 

Pois bem, aqui quero iniciar minha reflexão. Os 
nossos policiais militares possuem condições de tra-
balho que os afastem das vulnerabilidades, de ativida-
des paralelas ou do desinteresse pela carreira abra-
çada? Será que o Estado está dando condições aos 
policiais militares de exercerem as suas atribuições 
constitucionais? 

Ao ser nomeado Presidente da Subcomissão de 
Segurança Pública do Senado, no ano passado, ini-
ciamos um longo trabalho de enfrentamento da atual 
realidade. Desde 2011, recebemos inúmeras suges-
tões, reclamações, pedidos, e analisamos as propos-
tas legislativas já em tramitação na Casa. São valiosos 
subsídios que nos auxiliam na obtenção das respostas 
adequadas aos problemas.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
amigos que nos acompanham por todas as formas de 
comunicação, através da Agência Senado, Rádio Se-
nado, TV Senado e redes sociais, tivemos notícias de 
que, desde o ano passado, a Rotam de Mato Grosso 
– grupo responsável pelas ações de controle de dis-
túrbios civis – convive com o descaso do Poder Pú-
blico. Faltam materiais para treinamento. O pior: falta 
material para as operações policiais.

A Rotam é uma unidade especializada que vem 
desempenhando um papel institucional de grande im-
portância. Ela atua nos casos de perturbação da ordem 
pública, por meio de operações projetadas e executa-
das com o objetivo de restaurar a ordem quebrada. Ou 
seja, atuam nos casos em que um grupo – ou vários 
grupos – extrapola o direito de manifestação, causando 
lesão ao direito do cidadão, bem como causam dano 
ao patrimônio público e privado. 

Mesmo sem os equipamentos necessários, a Ro-
tam continua atuando nos presídios de Mato Grosso, 
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nos casos de reintegração de posse, e também nas 
manifestações, como foi o caso dos alunos da Univer-
sidade Federal do Estado de Mato Grosso.

A situação da Rotam vai de mal a pior. Estamos 
diante de uma tragédia anunciada. Como fiscal da lei 
e das ações do Poder Executivo, não posso me calar 
diante desses fatos. Tão importante quanto preservar 
a vida e o direito à livre manifestação de estudantes 
universitários, como foi o caso nessa situação na Uni-
versidade Federal do Estado de Mato Grosso, também é 
importante zelar por aqueles que representam o Estado.

Cuiabá será sede da Copa do Mundo de 2014 e 
o Governo sequer cumpre o que preceitua a Doutrina 
de Policiamento de Controle de Distúrbios Civis. Con-
forme a Doutrina, existe toda uma técnica de aparelha-
mento da polícia e de equipes especializadas, como 
a Rotam, e, infelizmente, isso não vem sendo feito no 
Estado de Mato Grosso. 

Srªs e Srs. Senadores, obtivemos, por meio de 
denúncias anônimas, feitas por cidadãos do Estado 
de Mato Grosso, a informação de que faltam mate-
riais para a Rotam no nosso Estado, como escudos, 
capacetes utilizados por esses profissionais, que não 
possuem sequer proteção balística. Imaginem, é uma 
equipe especializada em distúrbios civis e não exis-
tem equipamentos necessários para que eles possam 
exercer as suas atribuições. Os escudos, segundo 
essa denúncia que foi feita, ainda são de acrílico, o 
que coloca em risco a vida de policiais que atuam 
nessas ações. Hoje, a Rotam possui poucos escudos 
e materiais necessários para o bom desempenho de 
suas atribuições. 

Para trabalhar, a técnica de policiamento, Sr. 
Presidente, exige um número certo de materiais, sob 
pena de a ação não ser feita a contento, o que vem 
causando prejuízo não só à sociedade, mas especifi-
camente a esses policiais que estão a desempenhar 
as suas atribuições.

Mesmo sem a metade dos materiais necessá-
rios, segundo essa denúncia, a honrosa Polícia Mili-
tar consegue ser referência nas ações de controle de 
distúrbio civil. É bom lembrar que, em 2011, o bata-
lhão da Rotam permaneceu de prontidão durante 66 
dias, quando, por uma reivindicação legítima, que foi 
a melhora nos salários, 1.750 investigadores ficaram 
em movimento paredista, em greve, no nosso Estado.

Mas e se os policiais do Estado de Mato Grosso 
não tivessem condições de exercer as suas funções 
a contento? Imagine, Sr. Presidente, a tragédia que 
existiria no nosso Estado.

Srªs e Srs. Senadores, mesmo com as defici-
ências que aqui descrevi, existe a programação de 
um curso de formação de controle de distúrbios civis 

que, inclusive, deverá contar com a presença de po-
liciais de outros Estados. Como faremos esse curso, 
Sr. Presidente, sem a estrutura necessária? Isso não 
será possível.

Não entrei no mérito de falar de outro problema 
da segurança pública do Estado do Mato Grosso, que 
é o déficit de efetivo. Mato Grosso possui 6,9 mil po-
liciais militares, mil policiais do Corpo de Bombeiros 
e 2 mil policiais civis. O Governo do Estado, no final 
do ano, anunciou que mais 2,5 mil cidadãos serão 
incorporados ao efetivo responsável pela segurança 
pública, isso até dezembro de 2013. Quero registrar 
que acompanhamos o anúncio e também cobraremos 
a aplicação das medidas; não adianta só falar e não 
fazer absolutamente nada.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este não é um 
discurso sobre bandidos e mocinhos, sobre heróis e 
anti-heróis. Este não é um discurso sobre culpados e 
inocentes. Este é um discurso para falar de brasileiros 
que se posicionam diariamente na linha de fogo entre 
criminosos e a sociedade. De homens e mulheres que 
chegam a ter seus sonhos interrompidos pelo ofício que 
escolheram exercer. Gente que perde a vida, Senador 
Vital, em decorrência do cumprimento de sua profissão.

Este é um discurso também para falar dos mais de 
200 policiais militares mortos no País do ano passado 
até fevereiro deste ano – mais de 200 policiais milita-
res! Somente este ano, morreram em Mato Grosso 8 
policiais militares. Em 2012, foram 14 policiais mortos 
em razão do exercício da função. Em 14 meses, mor-
reram 22 profissionais no meu Estado.

O número é assustador e fica ainda mais alar-
mante se comparado aos números de pesquisas seme-
lhantes realizadas nos Estados Unidos, por exemplo. 
O último levantamento aponta a morte de 72 policiais 
lá nos Estados Unidos – 72 policiais! –, número que, 
no Brasil, representa um resultado absolutamente fe-
nomenal. Enquanto lá, com 300 milhões de habitantes, 
72 policiais morreram no exercício da função; aqui, com 
200 milhões de habitantes, 200 policiais morreram. É 
um número assustador.

A organicidade do Estado se dá pelos seres hu-
manos que movimentam a máquina; portanto, quando 
morre um servidor público por razões de seu trabalho, 
Srªs e Srs. Senadores, morre também um pouco do 
Estado.

Presto minha homenagem aos familiares e amigos 
desses profissionais que morreram fardados e também 
às famílias dos profissionais mortos indiretamente em 
razão do trabalho prestado.

Por exemplo, durante momentos de folga, muitas 
vezes, após serem reconhecidos por criminosos, poli-
ciais também morrem no exercício da função. Famílias 
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como a do policial da Rotam Wilson de Campos, exe-
cutado em Várzea Grande, Sr. Presidente; do policial 
civil Manoel Alves de Almeida, de 55 anos, morto em 
julho de 2012 durante uma tentativa de assalto no bairro 
CPA IV, em Cuiabá; do policial militar Devanilson Gon-
çalves da Cruz, morto em Várzea Grande, no final do 
ano passado, também no exercício de suas funções; 
e do policial militar Alex Oliveira, executado após luta 
corporal com assaltante na cidade de Poconé, portal 
do Pantanal mato-grossense.

Muitas vezes acompanhamos policiais sendo 
presos em razão do exercício da função, mas policiais 
morrem no exercício da função e poucos levantam os 
dados das mortes desses policiais, poucas autoridades 
presenciam o velório, o enterro desses policiais que 
morreram no exercício de suas funções.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos 
que nos acompanham, termino este discurso citando 
a frase do economista norte-americano Jeffrey David 
Sachs. Ele diz o seguinte: “Estado desorganizado, 
crime organizado”. Precisamos de uma política públi-
ca de segurança consistente, que envolva um projeto 
sofisticado e profundo de integração institucional e 
intersetorial, gestão de informação, formação de uma 
cultura da paz e prevenção ao crime. Enquanto hou-
ver descaso na prestação do serviço de segurança 
do povo, com o povo e pelo povo, fatores como a má 
distribuição de renda e dezenas de outros problemas 
sociais continuarão agravando o problema da violência. 

Que Deus abençoe e ilumine esses valorosos 
profissionais do Estado de Mato Grosso que morreram 
no exercício da função, ou que ainda estão patrulhando 
as ruas para proteger o cidadão de bem no exercício 
do dever fundamental que o Estado tem de proteger 
aqueles que vivem abaixo do chamado contrato social.

Antes de encerrar, concedo um aparte a S. Exª o 
Senador Vital do Rêgo, o amigo Vital do Rêgo.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Se-
nador Pedro Taques, peço licença, com pouco brilho, 
mas motivado pelo conteúdo do seu pronunciamento, 
para tentar mostrar um pouco o entusiasmo que tenho, 
neste aparte, de aderir ao tema que V. Exª traz à tribu-
na na tarde/noite de hoje. Somente a sensibilidade de 
um homem com a sua estatura moral, a sua dignidade 
científica, a sua experiência, a sua posição histórica 
no combate à criminalidade é que tem condições prá-
ticas e políticas de dissecar um tema desta grandeza, 
a segurança pública no País.

A fragilidade do exercício dessa profissão tão 
dignificante, tão exposta nessa luta muitas vezes de-
sigual contra a criminalidade. Os números são estar-
recedores: quer no Mato Grosso, quer na Paraíba, a 
criminalidade alcança geometricamente patamares 

insustentáveis, e o Brasil não está preparado, com 
políticas públicas, para enfrentar como ciência uma 
questão que nos atormenta. Nós temos receitas para 
a educação, nós temos debates para a saúde, mas 
ainda não colocamos dentro das nossas prioridades 
a questão da segurança pública. Temos discursos ma-
ravilhosos, como o de V. Exª, temos, dia após dia, nos 
noticiários televisivos, radiofônicos ou nas páginas dos 
jornais, muito mais da metade desses noticiosos falan-
do a respeito dessa injusta, da desumana constatação 
de que a criminalidade sempre vence na luta contra o 
Estado. Só nos resta aguardar, com esperança, que a 
coisa possa mudar com pronunciamentos como esse 
de V. Exª. Quero me acostar a ele dizendo que, talvez 
com uma voz importante como a de V. Exª, possamos 
sensibilizar as autoridades públicas para pensar se-
gurança pública como um dever do Estado brasileiro, 
do menor Município deste País à União.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador e amigo Vital do Rêgo. E lembro 
que temos um encontro marcado, na quarta-feira, com 
a Subcomissão de Segurança Pública, para que pos-
samos, junto com a Comissão do Código Penal, tratar 
desse tema de suma importância.

Aqui, nesta tribuna do Senado, debatemos te-
mas macroeconômicos, como: a crise internacional, os 
royalties do petróleo, FPE, ICMS, superendividamento 
dos Estados, mas nos esquecemos de gente, nos es-
quecemos que brasileiros estão morrendo no exercício 
de suas atribuições. O Seu José, a D. Maria, o Seu Pe-
dro estão morrendo no exercício de suas atribuições.

Eu, como Procurador da República, fui designa-
do pelo Procurador-Geral da República para fazer os 
júris federais de servidores públicos federais mortos 
no exercício da função, notadamente policiais federais, 
policiais rodoviários federais, auditores da Receita Fe-
deral, juízes, delegados da Polícia Federal. Eu fiz mais 
de 30 júris federais pelo Brasil nesses casos.

Muito bem; matar um policial, matar um servidor 
público no exercício da função é matar a própria exis-
tência do Estado. Não que um servidor público valha 
mais do que aquele que trabalha na iniciativa privada, 
mas, naquele momento em que ele está exercendo a 
sua função, quem está se manifestando é o próprio 
Estado, porque o Estado é uma entidade abstrata que 
fala por meio dos seus servidores públicos.

Eu, na minha vida, só fui servidor público. Tenho 
orgulho e honra de ser servidor público. Policiais mili-
tares, policiais civis, policiais federais estão morrendo 
pelo Brasil, e o nome deste policial tem que ser lem-
brado. Assim, nos meus discursos sobre segurança, 
como fiz neste discurso de hoje, eu lembrarei o nome 
de policiais mortos no exercício de suas atribuições, 
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que são constitucionais, sob pena de a sociedade ter 
afastado o contrato social, o que nos faz viver dentro 
de uma comunidade que chamamos de Estado.

Muito obrigado pelo seu aparte.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Obrigado, Senador Pedro Taques.
Agora com a palavra, como orador inscrito, o Se-

nador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente Anibal Diniz, com quem tenho a 
honra de dividir a missão de presidir a Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa, meu dileto e fraternal 
companheiro, representante do povo acriano, trago à 
tribuna, nesta oportunidade, um tema que considero 
extremamente relevante para discutir com V. Exªs e 
com o povo brasileiro.

Reduzir as desigualdades sociais e regionais, 
conforme determina o art. 3º da Constituição Federal, 
é um dos objetivos fundamentais do nosso País. Isso 
quer dizer, entre outras coisas, que todas as principais 
políticas públicas adotadas no Brasil devem contribuir, 
em algum grau, para atingirmos este objetivo. Concor-
damos, portanto, que a desigualdade tem de diminuir 
e deve diminuir.

O problema é como diminuir essas desigualda-
des, Presidente Aníbal.

Como temos observado, historicamente, os su-
cessivos governos apresentam respostas diferentes 
a esse desafio, não apenas no Brasil, como também 
nos principais países do mundo.

Um fator, porém, que é destacado como crucial 
para a redução das desigualdades, no mundo inteiro, 
é e sempre será a educação.

A infraestrutura é importante? Sim. A saúde é 
importante? Sim; claro que é. A assistência social, o 
saneamento básico, o transporte e a moradia são im-
portantes? Inegavelmente que são. Mas a educação 
é diferente.

Srªs e Srs. Senadores, a educação é especial. 
Ela representa um investimento de longo, longo prazo 
no desenvolvimento de uma nação. Ela prepara o nos-
so futuro. Ela realiza as nossas potencialidades. Ela, 
efetivamente, garante a igualdade de oportunidades 
para todos os cidadãos no País.

Tenho lido diversos artigos na imprensa sobre o 
ritmo da redução das desigualdades no Brasil, e uma 
opinião sempre aflora nesse debate, a de que estamos 
chegando a um ponto crítico, em que as desigualda-
des sociais e regionais no País, por mais que tenham 
sido reduzidas nos últimos 20 anos, ameaçam parar 
ou quem sabe estagnar.

A economia está estabilizada e a inflação está 
relativamente sob controle. Os programas de transfe-
rência de renda já atingiram seus maiores impactos, 
retirando milhões de brasileiros da miséria e aumen-
tando consideravelmente nossa classe média. E isso 
devemos, sobretudo, aos últimos governos do Partido 
dos Trabalhadores e de toda a aliança nele convergente, 
com o nosso apoio, com o apoio do PMDB, Presiden-
te Sérgio Souza, que trouxeram, a partir do Governo 
Lula, o que se consolidou cada vez mais com a Pre-
sidente Dilma, a oportunidade a milhões e milhões de 
brasileiros de atingirem novos patamares de acesso 
aos bens de consumo.

Estamos melhores que há vinte anos em termos 
de saúde, moradia, saneamento e transporte. Por que, 
então, o Brasil ainda patina nos rankings de desenvol-
vimento humano?

É verdade que, quando o IDH começou a ser 
calculado pelo PNUD, em 1990, o índice do Brasil era 
de 0,522. Hoje, é de 0,730, um aumento de quase 
40% em pouco mais de duas décadas, aumento que 
reflete, justamente, os melhoramentos sociais a que 
acabo de me referir.

Porém, nos anos mais recentes, o Brasil esta-
cionou. O IDH deste ano é praticamente o mesmo do 
ano passado. Quero repetir: o IDH deste ano é prati-
camente o mesmo do ano passado. E ocupamos tam-
bém a mesma posição, um modesto 85° lugar dentre 
187 países. Se o IDH for ajustado pela desigualdade, 
o Brasil despenca para a 97ª posição, e nosso índice 
cai para 0,531.

A desigualdade nos custa, portanto, quase 30% 
do nosso IDH. Pelo índice de Gini, que mede a desi-
gualdade dos países, o Brasil ocupa a vergonhosa 
posição de 13ª nação mais desigual do Planeta. Falo 
isso com a dor de representar, Sr. Presidente, uma 
região que se sente na condição de excluído, muitas 
vezes se sentindo entre esses desiguais.

E aqui volto a falar de educação, Sr. Presidente, 
pois é claro que a chave para o fim das desigualda-
des no País é a educação. Estamos na 85ª posição no 
ranking do IDH, mas a taxa média de escolaridade da 
população adulta, com mais de 25 anos, por exemplo, 
é de 7,4 anos de estudo. Segundo dados mais recen-
tes, é praticamente a mesma do Zimbábue, um dos 
lanternas do IDH, na posição de número 172.

Alguns irão argumentar que os avanços na área 
são inegáveis, que, em 1990, por exemplo, a taxa média 
de escolaridade do brasileiro era de 3,8 anos e hoje é 
quase o dobro disso.

Porém, esses dados não revelam, de imediato, 
duas realidades.
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A primeira é que, por mais significativos que 
sejam os avanços, ainda estamos comendo a poeira 
não apenas de nações tradicionalmente mais desen-
volvidas em termos educacionais, mas também dos 
nossos vizinhos da América Latina, que, com PIBs 
bem mais modestos que o nosso, nos dão um banho 
em educação.

Em 1990, por exemplo, quando nossa taxa mé-
dia de escolaridade era inferior a quatro anos, a da 
Argentina, país vizinho, já era de oito anos.

A segunda realidade é a de que, por mais signi-
ficativos que sejam os avanços, a qualidade da nossa 
educação é muito ruim. Nossos fracassos no Pisa já 
são públicos e notórios. Nessa prova de âmbito in-
ternacional, aplicada em mais de 60 países a cada 
três anos pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil ocupa 
algumas das piores posições: 49° lugar nas provas de 
leitura e ciências e 53° lugar na prova de matemática.

Nossos índices domésticos dão resultados qua-
se semelhantes. Segundo o mais recente relatório do 
movimento Todos Pela Educação, divulgado há me-
nos de um mês, 90% dos alunos do terceiro ano do 
ensino médio no Brasil têm desempenho inadequado 
em matemática.

Se isolarmos apenas os alunos da rede pública, 
a situação piora ainda mais: apenas um em cada 20 
alunos tem conhecimentos adequados dessa discipli-
na essencial.

No ensino fundamental, a situação é menos pior, 
mas ainda assim lamentável: apenas 16,9% dos estu-
dantes têm conhecimentos satisfatórios em matemática.

E um retrato triste e angustiante da qualidade da 
nossa educação, intensificado ainda mais pelo fato de 
que 3,8 milhões de crianças e jovens estão fora da es-
cola no Brasil – um Uruguai de jovens e crianças, como 
bem colocou o colega Senador Cristovam Buarque em 
pronunciamento recente neste plenário.

Se a qualidade da educação é nosso nó górdio, 
Srªs e Srs. Senadores, como aumentar essa qualida-
de? Como atingir nossos potenciais nesse setor tão 
importante e, assim, chegarmos mais perto do Brasil 
que queremos, um Brasil sem desigualdades de qual-
quer tipo?

A resposta é clara: precisamos de mais e melho-
res investimentos em educação. Precisamos investir 
mais dinheiro, precisamos investir uma parcela mais 
gorda do nosso PIB em educação, e esse e outros 
temas correlatos logo serão tratados por nós, no âm-
bito da tramitação do Plano Nacional de Educação no 
Congresso Nacional.

Precisamos investir mais; porém, mais importante 
que investir mais é investir melhor.

Precisamos aperfeiçoar nossas prioridades de 
investimento em educação. Precisamos melhorar a 
qualificação dos nossos professores, com um trabalho 
cuidadoso de revalorização do magistério no Brasil, 
especialmente no ensino básico. Precisamos replicar 
modelos bem sucedidos – e não me refiro apenas a 
experiências bem-sucedidas em outros países, não. 
Aqui mesmo, no Brasil, temos exemplos que precisam 
ser divulgados e podem ser reproduzidos com suces-
so em todo o País.

Nesse sentido, quero comunicar ao Plenário e 
ao povo brasileiro, a todos que nos veem e ouvem 
neste momento que, no último dia 12, a Comissão de 
Educação desta Casa aprovou requerimento do Se-
nador João Capiberibe, subscrito por mim, que falava 
em realizar, no início de maio próximo, uma audiência 
pública na qual ouviremos uma professora sertaneja, 
uma professora paraibana, uma humilde professora 
chamada Jonilda Alves Ferreira e dez de seus alunos.

Essa professora, Senador Sérgio Souza, Jonil-
da Alves, leciona em uma pequena cidade da Paraíba 
chamada Paulista, com apenas 11 mil habitantes, no 
Sertão da Paraíba, no árido Sertão da Paraíba.

E por que devemos ouvir a professora Jonilda 
Alves numa audiência pública no Senado Federal? 
Simplesmente porque Jonilda Alves é professora de 
dezenas de alunos medalhistas de todas as edições 
da Olimpíada Brasileira de Matemática desde 2005. 
Incrível! É professora de dezenas de alunos meda-
lhistas de todas as edições da Olimpíada Brasileira 
de Matemática desde 2005.

Uma professora do sertão da Paraíba, da cidade 
de Paulista, ela consegue, com uma didática, dom di-
vino, oferecer a esses alunos o conhecimento de ma-
temática e formar cada desses para serem capazes 
de concorrer nas Olimpíadas e tornarem-se campeões 
desde 2005. 

Apenas na edição de 2012, Senador Sérgio e Se-
nador Anibal, os estudantes de Paulista, concorrendo 
com mais de 19 milhões de alunos da rede pública do 
Brasil inteiro, conquistaram 22 prêmios, sendo dez me-
dalhas, cinco delas de ouro, e 12 menções honrosas.

Ou seja, temos alunos de uma modesta cidade 
do Sertão nordestino, lá da minha amada Paraíba, com 
uma infraestrutura educacional precária, desbancando 
alunos de grandes centros urbanos em todo o País há 
mais de 10 anos. E o fator comum a esses medalhis-
tas de Paulista, na Paraíba, é essa professora de 44 
anos, cujos métodos o Brasil precisa conhecer e com 
a máxima urgência.

Conhecemos algumas das estratégias da Profª 
Jonilda Alves por meio da imprensa. Sabemos que 
ela combina aulas teóricas com aulas práticas, por 
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exemplo, levando seus alunos ao mercado da cidade. 
Adaptando os conhecimentos matemáticos à realidade 
local dos alunos, Jonilda Alves emprega um método 
que é um dos carros-chefes do sistema educacional 
da Finlândia, um dos três países mais bem colocados 
na prova de matemática lá do Pisa. 

Sabemos também que a Profª Jonilda abre a sua 
própria casa, à noite, para que os alunos tenham aula 
de reforço. Aumentar o tempo de estudo dos alunos é 
uma das estratégias adotadas pelos países orientais, 
notadamente pela Coreia do Sul, outro país que ocupa 
o pódio do Pisa nas provas de matemática.

Ora, Paulista não é um reduto de gênios, Sr. Pre-
sidente. A inteligência dos estudantes do Sertão da 
Paraíba, acredito, está na média da inteligência dos 
estudantes de todo o Brasil. O que eles têm que o res-
to do Brasil não tem é uma professora como Jonilda. 
Precisamos conhecer seus métodos em detalhe. Pre-
cisamos avaliar a possibilidade de estendermos esses 
métodos às escolas de todo o Brasil. 

E lembremos, também, que Jonilda consegue 
esses resultados num Estado que passa por péssimos 
momentos, um Estado que tem um Governo que não 
paga sequer o piso salarial aos seus professores, Se-
nador Anibal, que não consulta o magistério nas nego-
ciações de reajuste e que tem como objetivo principal 
de Governo apenas a eleição e não o bem-estar dos 
paraibanos. 

Essa situação adversa torna a atitude da Profª 
Jonilda ainda mais heroica e mais exemplar. 

Precisamos de mais Jonildas neste País, e a au-
diência pública que estamos preparando na Comissão 
de Educação será um passo modesto, mas seguro, no 
sentido de darmos à educação básica a importância que 
ela merece, pois nela está a chave de futuro deste País.

Que essas homenagens ao povo da Paraíba, à 
professora, aos seus alunos campeões, à educação 
no Brasil e a esse estudo que fizemos sobre o crescer 
e o novo alvorecer de um País que se forma a cada 
dia e que precisa valorizar a educação sejam o nosso 
grito de alerta na tarde e noite de hoje.

Muito obrigado a todos. 

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Meu caro Senador Vital do Rêgo, nobre colega 
do PMDB, parabéns pelo seu pronunciamento. Real-
mente, a educação no Brasil traz exemplos como este 
do seu Estado, o Estado da Paraíba, que reflete uma 
realidade de muitos lugares do Brasil. Eu acredito que 
a solução para o nosso País realmente é a educação.

Passo, agora, a palavra, pelo tempo regimental, 
ao Senador Anibal Diniz, nobre representante do Es-
tado do Acre, pelo Partido dos Trabalhadores. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr. 
Presidente, Senador Sérgio Souza, Senador Vital do 
Rêgo, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Se-
nado, internautas que nos acompanham pelos sites 
ligados à estrutura de comunicação do Senado, tive a 
honra de participar, no sábado, pela manhã, da aber-
tura da Feira do Peixe, realizada pela Prefeitura de Rio 
Branco, em parceria com o Governo do Estado do Acre. 

No ato, estavam presentes o Governador Tião Via-
na e vários integrantes de sua equipe de secretários e 
assessores; os Prefeitos de Rio Branco, Marcus Alexan-
dre, e de Bujari, o nosso companheiro Prof. Tonheiro; 

a Srª Juliana Rodrigues, que, na condição de 
delegada regional, representou o Ministério da Pes-
ca e Aquicultura; a equipe da economia solidária da 
Prefeitura de Rio Branco e um grupo importante de 
Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, 
representados pelo Deputado Astério Moreira, que é o 
Líder do Governo na Assembleia Legislativa, e também 
Parlamentares da Câmara Municipal de Rio Branco, 
representados pelo Vereador Manoel Marcos.

A Feira do Peixe, que vem sendo realizada há 
quatro anos, é um espaço que está ganhando cada 
vez mais visibilidade, tanto pela quantidade de pesca-
dos vendidos, quanto pela procura cada vez maior por 
parte da população.

O reconhecimento de que essa feira tem grande 
importância para os pescadores vem diretamente da 
representante da Colônia de Pescadores, a piscicul-
tora Maria Lenes.

Ela fez um pronunciamento em nome de todos 
os pescadores, no qual afirmou que: 

Antes, a gente produzia o nosso peixe e não 
tinha o que fazer com ele, era muito difícil 
comercializar. Hoje, nós temos mercado, te-
mos oportunidades de vender nosso produ-
to, ganhar nosso dinheiro e fazer as coisas 
crescerem. 

Disse a produtora Maria Lenes, que é Presidente 
da Colônia de Pescadores e Aquicultores de Rio Bran-
co, a nossa capital.

Ela é uma das dezenas de piscicultores que 
participam da IV Feira do Peixe e da Agricultura Fa-
miliar, que foi aberta no sábado de manhã, no Centro 
de Abastecimento de Rio Branco, o Ceasa, mas que 
acontece simultaneamente em vários mercados da 
capital, como Elias Mansuor, que fica no centro, Es-
tação Experimental e Seis de Agosto e outros pontos 
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comerciais da cidade, para expandir a oferta do pes-
cado com preços acessíveis para toda a população. A 
expectativa é comercializar 113 toneladas de pescado 
e 100 toneladas de produtos hortifrutigranjeiros.

A Feira do Peixe é apenas mais uma ação do 
Programa de Piscicultura desenvolvido pelo Governo 
do Estado do Acre atualmente.

A produção de peixe no Estado do Acre, que gi-
rava em torno de 4 a 5 mil toneladas até 2010, será 
multiplicada muitas vezes e vai atingir, em pouco tem-
po, a marca de 100 mil toneladas/ano, com os investi-
mentos feitos pelo Governador Tião Viana, com o apoio 
decisivo do Ministério da Pesca e Aquicultura, sob a 
competente condução do Ministro Marcelo Crivella.

O complexo da piscicultura, que já está produ-
zindo centenas de milhares de alevinos de várias es-
pécies, principalmente do surubim, que tem grande 
aceitação no mercado, é a prova que os piscicultores 
precisavam de que toda sua produção terá comercia-
lização garantida.

Este complexo da piscicultura, que terá desde a 
produção dos alevinos à fabricação da ração e o frigo-
rífico industrial, onde serão armazenados os filés de 
peixe para a exportação, terá capacidade para absor-
ver toda produção dos piscicultores do Acre e, quem 
sabe, até de produtores de Estados vizinhos.

E mais: o Governo do Estado do Acre, com o 
apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura, já cons-
truiu cerca de 2.500 açudes em todos os municípios 
do Acre para atender à reivindicação dos pequenos 
produtores e tem planos para construir outros 3.500 
açudes até o final de 2014.

A piscicultura é uma atividade econômica alta-
mente sustentável e vantajosa sob todos os aspectos. 

Primeiro, por seu potencial econômico, uma vez 
que um hectare de água para a criação de peixe pode 
render até dez vezes mais que um hectare utilizado na 
criação de gado, com capacidade para capitalização 
infinitamente mais rápida. 

Segundo, porque é ambientalmente sustentável. 
A piscicultura não promove nenhum tipo de agressão 
ao meio ambiente, uma vez que os açudes para a cria-
ção de peixe são construídos ou abertos em áreas de 
campo ou pastagens degradadas, sem qualquer tipo 
de pressão sobre a floresta, ou seja, não é preciso 
derrubar a floresta para construção dos açudes.

Terceiro, porque o peixe nos proporciona a pro-
teína mais saudável, constituindo-se em importante 
fonte de alimentação, tanto para a família de piscicul-
tores quanto para o consumidor urbano, que precisa 
do peixe para uma dieta alimentar saudável.

O fato, Sr. Presidente, é que “nenhum governo na 
história do Acre deu tanta atenção à piscicultura como 

vem dando o atual Governador Tião Viana”. Por isso, 
o Governador Tião Viana é tão otimista, e fiz questão 
de extrair das suas palavras esta afirmação: 

A Feira do Peixe representa a economia rural 
do nosso Estado. O Brasil consome 800 mil 
toneladas por ano de pescado e produz me-
nos de 400 mil toneladas. Ou seja, importamos 
mais da metade do peixe que consumimos e 
o grande desafio do Acre é produzir 25% do 
que o mercado nacional precisa e estamos 
investindo mais de R$ 130 milhões para con-
solidar essa economia.

O Prefeito Marcus Alexandre destacou o preço 
do quilo do peixe, que vai de R$6,00 a R$15,00, sen-
do que o tambaqui, uma das espécies mais procura-
das, custa R$7,00. Ele também anunciou o esforço 
e o compromisso da Prefeitura de Rio Branco para a 
construção do mercado do peixe, um espaço perma-
nente de comercialização do produto. 

A feira conta com duas tendas para limpeza do 
peixe, três tendas para expositores e espaço institucio-
nal, e uma tenda de atendimento básico de saúde. Na 
praça de alimentação, as barraquinhas oferecem aos 
visitantes um cardápio variado da culinária regional e, 
claro, tendo o peixe como prato principal. 

A feira é uma realização da Prefeitura de Rio 
Branco, em parceria com o Governo do Estado do 
Acre, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente, Companhia Nacional de 
Abastecimento, Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), Sebrae/Acre, Banco do Brasil, 
Banco da Amazônia, Central de Cooperativas e Em-
preendimentos Solidários (Unisol), Associação dos 
Pescadores do Bujari (Pró Peixe), Federação dos Tra-
balhadores em Agricultura (Fetacre) e Central Única 
dos Trabalhadores.

Agora, Sr. Presidente, para reforçar a importância 
deste pronunciamento que estou fazendo, esta feira do 
peixe que acontece em Rio Branco, esta semana, tam-
bém acontecerá no Município do Bujari, onde há um 
potencial de produção pesqueira bastante importan-
te, a partir de todos os açudes que foram construídos, 
tanto pelo Governo do Estado quanto pela iniciativa 
privada. Muita gente está substituindo um pouco da 
sua atividade pecuária ou de outras atividades para 
aderir à piscicultura. E, assim, temos já polos impor-
tantes de produção de peixe a partir desse programa 
de piscicultura no Estado do Acre. 

Além de falar a respeito dessa ação que está 
acontecendo no Estado do Acre, eu gostaria de fazer 
um retrato do que significa esta atividade, a piscicultura, 
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hoje, no nosso País, em relação ao que está aconte-
cendo no mundo. Primeiro, Sr. Presidente, é importante 
ressaltar que o Brasil é o país que tem o maior poten-
cial para a piscicultura no Planeta. O Brasil tem 12% 
das reservas de água doce e 5 milhões de hectares 
de terras alagadas ou em reservatórios. 

A Organização das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO) fez um levantamento, em 
2010, e chegou à conclusão de que o mundo vive um 
déficit de 25 milhões de toneladas de peixe por ano. 

O Brasil poderia, tranquilamente, contribuir com 
pelo menos 10 milhões de toneladas por ano, mas a 
produção do Brasil pouco passa de 1 milhão de tone-
lada por ano.

O Brasil tem todas as possibilidades de se tor-
nar o grande produtor de pescados do mundo. E nós 
vamos mostrar isso a partir de um documento da 
própria equipe do Ministério da Pesca e Aquicultura. 
Um documento que tem um significado todo especial, 
porque mostra o quanto a piscicultura e a aquicultura 
não tiveram atenção no nosso País e o quanto a gente 
tem muito que caminhar para ter na piscicultura uma 
atividade que vai contribuir para o engrandecimento do 
Brasil, para melhorar a qualidade alimentar do nosso 
povo, para fazer aquele combate que a Presidenta Dil-
ma quer, que é o combate à miséria e à fome, a partir 
da produção de alimentos, a partir da produção desta 
proteína tão saudável que é o peixe.

Passo a ler o documento do Ministério da Pesca 
e Aquicultura, que tem como ponto de partida uma 
frase do Nobel de Economia em 2000, Peter Drucker: 

‘A aquicultura poderá ser uma das mais im-
portantes indústrias das próximas décadas, 
certamente a mais revolucionária.’
O Brasil é, mundialmente, o País com maior 
potencial para o desenvolvimento da aquicul-
tura sustentável. Sua potencialidade se justi-
fica em face do imenso espelho d’água, com 
potencial produtivo distribuído em corpos hí-
dricos continentais (5,5 milhões de hectares) 
e mar territorial (18,7 milhões de hectares).
Somos o maior produtor de carne bovina, suína 
e de frango do mundo, poderemos também ser 
o maior produtor de pescado. Considerando as 
outras atividades agropecuárias em relação à 
produtividade e utilização da área disponível: 
em um hectare se produz anualmente 3 tone-
ladas de soja, ou 2 toneladas de carne bovina, 
em sistema confinado. [Se for em pasto aberto, 
essa produção é infinitamente menor.] Entre-
tanto, considerando a mesma área e tempo 
de cultivo, com o pescado é possível atingir a 

produtividade de 90 toneladas em sistemas de 
viveiros ou 200 toneladas em gaiolas.

Essa analogia demonstra claramente a diferen-
ça significativa do potencial da atividade aquícola em 
relação às demais.

A aquicultura apresenta-se como atividade am-
plamente viável, de produção sustentável, destinada 
à disponibilização de alto valor protéico e com menor 
impacto ambiental, não incrementando a degradação 
dos biomas brasileiros, com necessária recomposi-
ção posterior, como impresso por inúmeras atividades 
produtivas. Ademais, a limitação da produtividade de 
diversas atividades, em função da escassez de áreas 
disponíveis para o cultivo, não afeta a atividade aquícola. 

Em que pese todo esse potencial, a aquicultu-
ra só começou a se consolidar no Brasil por volta de 
1990. Na China, há mais de 20 séculos, tendo antes 
experimentado um período de tentativas e erros que 
abrangeu cerca de duas décadas, estagnada e tratada 
dentro da lógica da proteção e da conservação. 

Nesse contexto, Sr. Presidente, o Estado brasileiro 
somente retomou o seu papel em 1997 no sentido de 
incentivar a expansão da atividade, com a criação do 
Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA) e, pos-
teriormente, em 2003, com a criação da Secretaria 
Especial da Pesca e Aquicultura (SEAP). 

No entanto, com a percepção da real potencialida-
de do agronegócio, por parte da sociedade e diversos 
atores da política nacional, intensificou-se a cobrança 
pela criação de um órgão capaz de atender às neces-
sidades do setor. Esse fato consolidou-se em 2009, 
com a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA), passando a ter consistência a partir de 2010, 
dando início, de fato, à política de desenvolvimento e 
ordenamento da aquicultura brasileira. 

Nesse sentido, eu quero fazer aqui um reconhe-
cimento à Ministra Ideli Salvatti, que teve importante 
papel nesse momento inicial do Ministério da Pesca e 
Aquicultura, e hoje o trabalho tem continuidade com 
o Ministro Marcelo Crivella, nosso companheiro aqui 
do Senado Federal. 

Tal ação governamental representou, em curto 
período de tempo, um acréscimo de 36% no cultivo de 
pescado nacional e o incremento no consumo de 6,8kg/
hab/ano para 9 kg/hab/ano, consumo medido pela FAO. 
Ainda possuímos um déficit de 3 kg/hab/ano, de acordo 
com o mínimo preconizado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e de 8kg/hab/ano, de acordo com a 
média de consumo per capita no mundo.

E, aí, Presidente Sérgio Souza, é muito importan-
te ressaltar um quadro que hoje o Ministério da Pesca 
torna público e está presente em praticamente todos 
os discursos do Ministro Marcelo Crivella. Ele faz uma 
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defesa muito qualificada da importância da piscicultura 
e vale a pena refletirmos sobre isso porque eu sei que 
há tantos empreendedores no Brasil a fim de encontrar 
um filão para poder contribuir melhor com o Brasil, e 
eis que a piscicultura tem uma grande potencialidade 
que pode ser explorada. 

O recurso pesqueiro no mundo. Temos, no mundo, 
90 milhões de toneladas por ano de pescados a partir 
dos mares. O Brasil tem uma contribuição de apenas 
825 mil toneladas. O mundo tem uma produção de 
52,5 milhões de toneladas por ano a partir de cultivo. 
O Brasil só participa com 415 mil toneladas por ano. 
O total da produção de pescado no mundo hoje é de 
142,5 milhões de toneladas por ano. O Brasil participa 
só com 1,240 milhão toneladas/ano. O recurso gerado, 
o faturamento, o que significa o mercado do peixe é 
de US$102 bilhões no mundo e o Brasil tem uma par-
ticipação de apenas US$169 milhões. 

Esses aspectos todos estão no Boletim Estatístico 
da Pesca e Aquicultura de 2008/2009, com os cálculos 
de tonelada por emprego e a previsão é de que, até 
2030 a demanda internacional de pescado aumente 
em mais 100 milhões de toneladas por ano, de acordo 
com a Organização das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO, 2010). 

Nesse contexto, o Brasil, com a tecnologia atual 
e utilizando as condições existentes para o desenvol-
vimento da aquicultura de forma ordenada e sustentá-
vel, é considerado o principal país com condições de 
atender esta crescente demanda de pescado. Com a 
expansão de novos pacotes tecnológicos, essas pro-
jeções ganhariam certamente outra dimensão. 

Além disto, o País estabelece-se também com a 
condição favorável do desenvolvimento e instalação de 
um parque agro-industrial, nacional, moderno, distribu-
tivo e competitivo em uma dinâmica econômica com 
altíssimos índices de produção e consumo. 

O desafio, contudo, é cuidar para que a susten-
tabilidade no desenvolvimento aquícola não seja ape-
nas retórica, mas que possa contribuir para a inclusão 
social, para a melhoria da qualidade de vida de seus 
agentes, com responsabilidade ambiental e equidade 
na apropriação da renda gerada pelo setor.

Concluo, Sr. Presidente, este pronunciamento 
fazendo aqui justiça ao Ministro Marcelo Crivella, que 
é incansável. Ele entrou como desconhecedor dessa 
atividade, inclusive deu aquela declaração de que não 
tinha sequer o hábito de pescar, mas ele foi fundo, ele 
estudou, ele está hoje conhecedor de pesca e aquicul-
tura como poucos no Brasil e no mundo e tem todas 
as possibilidades de mobilizar o Brasil, os produtores 
do Brasil para aderirem a essa atividade, que é alta-
mente rentável, é sustentável, no aspecto ambiental, e 

tem um grande potencial de contribuir para o combate 
à miséria e à fome. 

Quem sabe, o Brasil, que já é o maior produtor 
de carne e de alimentos, que é um grande produtor 
agrícola, no mundo, quem sabe o Brasil não venha tam-
bém a despontar como um grande produtor de peixe? 

Nesse aspecto, Sr. Presidente, eu quero aqui 
fazer justiça ao Governador Tião Viana, do Estado 
do Acre, porque ele teve essa visão desde o primeiro 
dia do seu mandato. Ele disse que iria transformar o 
Acre. O Acre é um Estado pequeno, com apenas 800 
mil habitantes, mas ele disse que transformaria o Acre 
no endereço da piscicultura na Amazônia. E vejam que 
ele encarou esse desafio de frente, ele não desistiu 
e está hoje fazendo o Complexo da Piscicultura, algo 
absolutamente moderno, com equipamentos trazidos 
dos lugares onde se desenvolveu a tecnologia com 
maior precisão. Assim, ele vai ter um complexo da 
piscicultura que vai dar conta desde a produção dos 
alevinos à produção da ração para alimentar os peixes 
e, depois, à indústria de filetagem, armazenamento e 
comercialização.

E toda a produção de peixe que o Acre tiver, 
o Complexo Industrial da Piscicultura vai absorver, 
porque o Acre vai procurar explorar o seu potencial 
a partir da Interoceânica, ele vai procurar levar esse 
produto para outros países e vai, sim, dar a sua par-
cela de contribuição.

Hoje, o Brasil produz, em águas doces, algo 
mais do que 400 mil toneladas de peixe. E o Acre, 
só o Acre, com sua população de 800 mil habitantes, 
quer, nos próximos anos, contribuir com pelo menos 
100 mil toneladas de peixes por ano. E isso vai acon-
tecer porque está havendo um investimento forte do 
Governo da Presidenta Dilma, do Governador Tião 
Viana e o total empenho e solidariedade do Ministro 
Marcelo Crivella, que tem estado muito atento a todos 
os acontecimentos relacionados a esse programa da 
piscicultura no Estado do Acre. 

Eu tenho certeza de que, com a determinação, a 
força, a disposição para o trabalho que tem o Governa-
dor Tião Viana, a gente vai ter, sim, o Acre como sendo 
o grande endereço da piscicultura na Amazônia. Tenho 
certeza de que vai ser uma experiência exemplar tam-
bém para o Brasil, porque, ainda que o Acre seja um 
Estado pequeno, que tenha uma população de apenas 
800 mil habitantes, ele pode, sim, dar um exemplo por-
que está saindo na frente, construindo muitos açudes 
– já foi entregue algo em torno de 2,5 mil açudes; até 
o final do Governo Tião Viana, até 2014, a intenção é 
chegar entre 5,5 mil e 6 mil açudes. 

E, assim, a gente vai ter a expansão da atividade 
de piscicultura no Estado do Acre e, com isso, a gente 
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vai ajudar a melhorar a renda do pequeno produtor; 
vai contribuir para também elevar a renda do grande 
produtor que queira aderir à piscicultura, porque todos 
são bem-vindos: tanto o pequeno, quanto o médio, 
quanto o grande, todos estão convidados a aderirem 
a esta atividade econômica que atende a um grande 
apelo da humanidade, que precisa de alimentação. E 
a piscicultura pode dar uma resposta muito rápida em 
termos de produção de alimento para contribuir com 
esse que é um desafio para o mundo, uma humanidade 
que está crescendo cada vez mais e que precisa de 
resposta no sentido da necessidade de alimentação.

E assim, Sr. Presidente Sérgio Souza, eu agra-
deço muito sua atenção e a deferência que me teve no 
sentido de permitir a extensão maior do tempo; agra-
deço sua atenção e peço a gentileza de publicar na 
íntegra este pronunciamento. Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico. ) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, Telespectadores da TV e ouvintes 
da Rádio Senado; tive a honra de participar, no sábado 
pela manhã, da abertura da Feira do Peixe, realizada 
pela Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Go-
verno do Estado do Acre.

No ato estavam presentes o governador Tião 
Viana e vários integrantes de sua equipe de secretá-
rios e assessores; os prefeitos de Rio Branco, Marcus 
Alexandre, e Bujari, o nosso companheiro professor 
Tonheiro, a Senhora Juliana, que na condição de de-
legada regional representou o Ministério da Pesca e 
Aquicultura; e equipe da economia solidária da prefei-
tura de Rio Branco e um grupo importante de parla-
mentares da Assembleia Legislativa do Estado, repre-
sentados pelo deputado Astério Moreira, e da Câmara 
Municipal de Rio Branco, representados pelo vereador 
Manoel Marcos.

A Feira do Peixe, que vem sendo realizada há 
quatro anos, é um espaço que está ganhando cada vez 
mais visibilidade pela quantidade de pescados vendidos 
e pela procura cada vez maior por parte da população. 

O reconhecimento de que esta Feira tem grande 
importância para os pescadores vem diretamente da 
representante da Colônia de Pescadores, a piscicul-
tora Maria Lenes.

Ela fez uma pronunciamento em nome de todos os 
pescadores no qual afirmou que “Antes a gente produ-
zia o nosso peixe e não tinha o que fazer com ele, era 
muito difícil comercializar. Hoje, nós temos mercado, 
temos oportunidades de vender nosso produto, ganhar 
nosso dinheiro e fazer as coisas crescerem”, disse a 

produtora Maria Lenes, que é presidente da Colônia de 
Pescadores e Aquicultores da Capital. Ela é uma das 
dezenas de piscicultores que participam da IV Feira do 
Peixe e da Agricultura Familiar, que foi aberta sábado 
de manhã no Centro de Abastecimento de Rio Branco 
( o Ceasa), mas que acontece simultaneamente em 
vários mercados da capital, como o Elias Mansuor, 
(Centro), Estação Experimental e Seis de Agosto para 
expandir a oferta do pescado com preços acessíveis 
para toda a população. A expectativa é comercializar 
113 toneladas de pescado e 100 toneladas de produ-
tos hortifrutigranjeiros.

A Feira do Peixe é apenas mais uma ação do 
Programa de Piscicultura desenvolvido pelo Governo 
do Acre atualmente.

A produção de peixe no Estado, que girava em 
torno de 4 a 5 mil toneladas até 2010, será multipli-
cada por muitas com todos os investimentos feitos 
pelo Governador Tião Viana, com o apoio decisivo do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, sob a competente 
condução do ministro Marcelo Crivela.

O complexo da Piscicultura, que já está produ-
zindo centenas de milhares de alevinos de várias es-
pécies, principalmente do surubim, que tem grande 
aceitação no mercado, é a prova que os piscicultores 
precisavam de que toda sua produção terá comercia-
lização garantida.

Este complexo da piscicultura, que terá desde a 
produção dos alevinos, à fabricação da ração, até o 
frigorífico industrial onde serão armazenados os filés 
de peixe para a exportação, terá capacidade para ab-
sorver toda produção dos piscicultores do Acre.

E mais: o Governo do Estado, com o apoio do 
Ministério da Pesca e Aquicultura, já construiu mais 
de 5 mil açudes em todos os municípios do Acre para 
atender à reivindicação dos pequenos produtores.

A Piscicultura é uma atividade econômica alta-
mente sustentável e vantajosa sob todos os aspectos:

Primeiro, por seu potencial econômico, uma vez 
que um hectare de água para a criação de peixe pode 
render até dez vezes mais que um hectare utilizado na 
criação de gado, com capacidade para capitalização 
infinitamente mais rápida.

Segundo, porque é ambientalmente sustentável, 
uma vez que os açudes para a criação de peixe são 
construídos ou abertos em áreas de campo ou pas-
tagens degradadas, sem qualquer tipo de pressão à 
floresta.

Terceiro, porque o peixe nos proporciona a pro-
teína mais saudável, constituindo-se em importante 
fonte de alimentação, tanto para a família de piscicul-
tores quanto para o consumidor urbano, que precisa 
do peixe para uma dieta alimentar saudável.
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O fato é que “Nenhum governo na história do 
Acre deu tanta atenção para a piscicultura como o 
governador Tião Viana”.

“A Feira do Peixe representa a economia rural 
do nosso estado. O Brasil consome 800 mil toneladas 
por ano de pescado e produz menos de 400 mil tone-
ladas. Ou seja, importamos mais da metade do peixe 
que consumimos e o grande desafio do Acre é produzir 
25% do que o mercado nacional precisa e estamos in-
vestindo mais de R$ 130 milhões para consolidar essa 
economia”, disse o governador Tião Viana.

O prefeito Marcus Alexandre destacou o preço do 
quilo do peixe, que vai de R$ 6 a R$ 15 reais, sendo 
que o tambaqui, uma das espécies mais procuradas 
custa R$ 7. Ele também anunciou o esforço e o com-
promisso da prefeitura de Rio Branco para a constru-
ção do mercado do peixe, um espaço permanente de 
comercialização do produto.

A feira conta com duas tendas para limpeza do 
peixe, três tendas para expositores e espaço institucio-
nal e uma tenda de atendimento básico de saúde. Na 
praça de alimentação as barraquinhas oferecem aos 

visitantes um cardápio variado da culinária regional, e 
claro, o peixe é o prato principal do menu.

A feira é uma realização da Prefeitura de Rio 
Branco, em parceria com o Governo do Estado do 
Acre, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Sebrae/
AC), Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Central de 
Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol), 
Associação dos Pescadores do Bujari (Pró Peixe), Fe-
deração dos Trabalhadores em Agricultura (Fetacre) e 
Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Participaram da abertura da feira vereadores 
pastor Manoel Marcos, Roselane, Graça da Baixada, 
Antonio Morais, o deputado Astério Moreira, líder do 
governo na Assembleia Legislativa, a superintendente 
do Mapa no Acre, Juliana Rodrigues.

Serviço – Feira do Peixe na Ceasa e mercados 
municipais do Centro, Estação Experimental e Seis de 
Agosto, com preços tabelados que variam de R$ 6 a 
R$ 15 reais, de 23 a 29 de março.
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Aquicultura: Potencial e Perspectivas

“A Aquicultura poderá ser uma das mais impor-
tantes indústrias das próximas décadas, certamente 
a mais revolucionária.” Peter Drucker, Nobel de Eco-
nomia em 2000.

O Brasil é, mundialmente, o país com maior po-
tencial para o desenvolvimento da aquicultura susten-
tável[1]. Sua potencialidade se justifica face ao imenso 
espelho d’água, com potencial produtivo, distribuído em 
corpos hídricos continentais (5,5 milhões hectares) e 
mar territorial (18,7 milhões de hectares).

Somos o maior produtor de carne bovina, suí-
na e de frango do mundo, poderemos também ser o 
maior produtor de pescado. Considerando outras ati-
vidades agropecuárias em relação à produtividade e 
utilização de área disponível: em um hectare se pro-
duz anualmente 3 toneladas de soja, ou 2 toneladas 
de carne bovina, em sistema confinado, ou apenas 60 
kg a pasto por ano. Entretanto, considerando a mes-
ma área e tempo de cultivo, com pescado é possível 
atingir a produtividade de 90 toneladas em sistemas 
de viveiros ou 200 toneladas em gaiolas. Essa analo-
gia demonstra claramente a diferença significativa do 
potencial da atividade aquícola em relação às demais.

A aquicultura apresenta-se como atividade am-
plamente viável, de produção sustentável, destinada 
à disponibilização de alto valor protéico e com menor 
impacto ambiental, não incrementando a degradação 
dos biomas brasileiros, com necessária recomposi-
ção posterior, como impresso por inúmeras atividades 
produtivas. Ademais, a limitação da produtividade de 
diversas atividades, em função da escassez de áreas 
disponíveis para cultivo, não afeta a atividade aquícola.

Em que pese todo este potencial, a aquicultu-
ra só começou a se consolidar no Brasil por volta de 
1990, na China há mais de vinte séculos, tendo antes 
experimentado um período de tentativa e erros que 
abrangeu cerca de duas décadas estagnada e tratada 
dentro da lógica da proteção e da conservação. Nes-
te contexto, o Estado brasileiro somente retomou seu 
papel em 1997 no sentido de incentivar a expansão da 
atividade com a criação do Departamento de Pesca e 
Aquicultura – DPA e posteriormente, em 2003, com a 
criação da Secretaria Especial de Pesca e Aquicultu-
ra – SEAP. No entanto, com a percepção da real po-
tencialidade do agronegócio, por parte da sociedade 
e diversos atores da política nacional, intensificou-se 
a cobrança pela criação de um Órgão capaz de aten-
der as necessidades do setor. Este fato consolidou-
-se em 2009 com a criação do Ministério da Pesca e 
Aquicultura – MPA, passando a ter consistência a partir 
de 2010, dando início, de fato, a política de desenvol-
vimento e ordenamento da aquicultura brasileira. Tal 

ação governamental representou, em curto período de 
tempo, um acréscimo de 36% no cultivo de pescado 
nacional e o incremento de 6,8 para 9 kg/hab/ano no 
consumo de pescado (FAO, 2010), ainda possuímos 
um déficit de 3 kg/hab/ano, de acordo com o mínimo 
preconizado pela Organização Mundial da Saúde – 
OMS e de 8 kg/hab/ano, de acordo com a média de 
consumo per capita no mundo. 

Panorama da atividade: 

Recursos 
Pesqueiros

Panorama 
Mundial*

Brasil (Hoje)**

Pesca 
(Captura)

90 milhões t/ano 
(estagnado)

825 mil t/ano 
(+4,3% a.a.)

Aquicultura 
(Produção)

52.5 milhões 
t/ano (+6,5% 
a.a.)

415 mil t/ano 
(+13,8% a.a.)

Total da 
Produção de 
Pescados

142.5 milhões t/
ano

1.240 milhão 
t/ano (+7,3% 
a.a.)

Reflexos da 
atividade

  

Empregos 180 milhões* 1.550 milhão

Exportação
US$ 102 
bilhões*

US$ 169 
milhões**

Consumo 
per capita*

17 kg/hab/ano 9 kg/hab/ano

Dados de 2008 publicados pela FAO, 2010 – The 
state of world fisheries and aquaculture*; Boletim Es-
tatístico da Pesca e Aquicultura: 2008 a 2009 – MPA, 
2010**; Cálculo de toneladas por Empregos: (Produ-
ção Total Mundo/ Empregos Mundo) = 0,8 / Produção 
Brasileira (t/pescado). 

A previsão é de que até 2030, a demanda inter-
nacional de pescado aumente em mais 100 milhões 
de toneladas por ano, de acordo com a Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO, 2010). Nesse contexto, o Brasil, com a tecnolo-
gia atual e utilizando as condições existentes para o 
desenvolvimento da aquicultura de forma ordenada e 
sustentável, é considerado o principal país com condi-
ções de atender esta crescente demanda de pescado. 
Com a expansão de novos pacotes tecnológicos estas 
projeções ganhariam certamente outra dimensão. Além 
disto, o País estabelece-se também a condição favo-
rável do desenvolvimento e instalação de um parque 
agro-industrial, nacional, moderno, distributivo e com-
petitivo em uma dinâmica econômica com altíssimos 
índices de produção e consumo. O desafio, contudo, 
é cuidar para que a sustentabilidade no desenvolvi-
mento aquícola não seja apenas retórica, mas que 
possa contribuir para inclusão social, para a melhoria 
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da qualidade de vida de seus agentes, com respon-
sabilidade ambiental e equidade na apropriação da 
renda gerada pelo setor.

Há relatos de países como China, Chile, Canadá 
e outros, em que o crescimento descontrolado da ati-
vidade gerou uma explosão inicial, mas acarretou uma 
posterior poluição descontrolada, quebra de produtores 
e graves problemas sociais, econômicos e ambientais, 
uma vez que a água tende a ser cada vez mais escas-
sa e possui usos múltiplos.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Anibal, V. Exª será atendido, nos ter-
mos do Regimento do Senado.

Eu sou de um Estado, o Estado do Paraná, que 
tem uma piscicultura, principalmente na região oeste, 
muito bem difundida. E a rentabilidade por hectare de 
lâmina d’água chega a até dez vezes mais do que a 
rentabilidade da agricultura convencional, e gera empre-
go e gera renda às comunidades. Inclusive nós temos 
aqui em Brasília, nos mercados de Brasília, produtos 
que vêm da piscicultura do Paraná, principalmente a 
tilápia, que é muito difundida no meu Estado – temos lá, 
inclusive, quase uma dezena de frigoríficos nesse setor.

Então, parabéns pelo pronunciamento de V. Exª. 
Além de saudável, esse alimento também traz ao pro-
dutor rural um ganho maior de rentabilidade.

Devolvo a presidência a V. Exª.

O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, ouvintes da Rádio Senado, te-
lespectadores da TV Senado, servidores, senhoras e 
senhores, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é 
uma reportagem da revista Veja com relação à inefi-
ciência portuária no Brasil.

Há muito eu venho, na tribuna do Senado ou 
durante as reuniões nas Comissões aqui do Senado 
Federal, tratando desse assunto, dizendo da neces-
sidade, também enaltecendo a postura do Governo 
Federal, da Presidenta Dilma, que tem essa visão no 
que diz respeito a promovermos uma ação, o mais 
rápido possível, do ponto de vista de otimização dos 
modais de transportes. Já fiz algumas reflexões de 
que o Brasil é um país extremamente jovem, não só 
porque foi descoberto em 1500, mas porque ele foi re-
democratizado nos anos 80. Ou seja, nós temos uma 
Constituição que tem apenas 25 anos, vai completar 
ainda 25 anos em outubro deste ano.

Com a Constituição de 1988 é que tivemos, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a inserção das Di-
retas Já. Tivemos os Direitos e Garantias Individuais 
e Coletivos estatuídos. Tivemos, a partir dali, a pos-
sibilidade de elegermos um presidente da República. 
A partir dali, houve a possibilidade de extirparmos de 
vez da nossa vida a inflação nos moldes em que vinha 
acontecendo nos anos 80. A inflação chegava a índices 
absurdos, a 80%, 70% ao mês. Tivemos, a partir dos 
anos 90, a criação de uma moeda forte.

A partir disso, nós temos a inclusão social; nós 
temos a valorização do salário mínimo; nós temos o 
crescimento econômico do Brasil, que chegou à 6ª 
maior economia do Planeta; um PIB que era, no início 
dos anos 2000/2002, em torno de US$500 bilhões, 
chega, dez anos depois, a aproximadamente US$3,5 
trilhões. De US$500 bilhões para US$3,5 trilhões.

Então, Sr. Presidente, vivemos num novo Brasil. 
Vivemos no Brasil que queremos que seja não só um 
País em desenvolvimento, queremos que seja um País 
desenvolvido e passamos, por vezes, a comparações 
com outros países do porte do Brasil, ou menores do 
que o Brasil, que demonstram que a eficiência na lo-
gística é realmente muito maior.

Nós sabemos todos que a malha ferroviária do 
Brasil é menor do que na década de 30, ou seja, há 80 
anos, tínhamos mais ferrovias no Brasil do que temos 
hoje. Nós sabemos que países como a Índia têm mais 
ferrovias que o Brasil e ferrovias duplas, em que um 
trem está indo e outro voltando. Podemos chegar lá!

Vejo esse olhar da Presidente Dilma nesse senti-
do. Vejo a coragem de mandar, por exemplo, uma me-
dida provisória ao Congresso Nacional, entendendo a 
urgência que se tem nesse tema para otimizar os portos 
brasileiros e abri-los, porque os portos, da forma como 
estão, não são otimizados ao atendimento a contento 
da população, da produção, do progresso brasileiro.

Vejo, Sr. Presidente, meu caro amigo Senador 
Paim, que o Brasil está passando por um momento, e 
faço essa comparação, por vezes, com um peixe que, 
para manter sua espécie, tem que percorrer as cacho-
eiras, as correntezas para desovar. O Brasil está, neste 
exato momento, subindo uma cachoeira, está subindo 
uma correnteza, e, se não tivermos modais de trans-
portes eficientes, vamos perder em competitividade.

Vejo que a revista Veja elogia a postura da Presi-
denta da República, a Presidenta Dilma, e traz núme-
ros interessantes. E ela traz números interessantes. Eu 
gostaria de ler um deles a V. Exªs e ao povo brasileiro.

Em dado momento da reportagem, diz assim: “O 
Brasil gastou R$530 bilhões com transporte e arma-
zenamento no ano passado. Se a logística brasileira 



12708 Terça-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

tivesse uma eficiência similar à americana, esse custo 
cairia para R$350 bilhões”.

Quer dizer o seguinte: nós teríamos uma econo-
mia, só na logística para o escoamento da safra bra-
sileira, de R$180 bilhões. Esse dinheiro ficaria no Bra-
sil. Esse dinheiro geraria mais dinheiro, gerando mais 
impostos, gerando mais riqueza aos nossos cidadãos.

Então, Sr. Presidente, venho à tribuna no dia 
de hoje para reafirmar aquilo que tenho dito há muito 
tempo aqui desta tribuna aos cidadãos brasileiros. Eu 
não considero razoável nós, brasileiros, pagarmos por 
um produto – seja ele um automóvel, por exemplo, se 
comparado a um automóvel da mesma linha na Europa 
ou nos Estados Unidos – quase que o dobro.

E não é que haja uma carga tributária maior, não. 
Não é isso! Na verdade, pode até ser a ineficiência 
portuária, como pode ser o meio de transporte ina-
dequado no Brasil, como pode ser a burocracia. Eu vi 
aqui que o desembaraço aduaneiro, no Brasil, é feito 
por oito horas por dia, tão somente, enquanto que em 
portos como o de Xangai, como o de Hong Kong, é 
feito durante as 24 horas do dia. Mas vi também que a 
Presidenta Dilma já autorizou a abertura de concurso 
público para melhorar essa eficiência. 

Tudo isso agrega um custo Brasil. Um navio fica na 
fila para atracar por 30, 60 dias, a um custo de US$25 
mil, US$30 mil ao dia, e quem paga essa chamada dé-
murrage somos nós, brasileiros. Nós pagamos quase 
US$3 bilhões ao ano de démurrage.

A produção brasileira, que sai do interior deste 
País, do Centro-Oeste, do Sul e vai em direção aos 
portos, tem que ser feita de caminhão, porque não há 
outro modal que possibilite um transporte mais barato.

A comparação trazida pela revisa Veja é o Esta-
do de Iowa, nos Estados Unidos, e o Estado de Mato 
Grosso, com a mesma distância de 2 mil quilômetros 
até o porto, mostrando que é infinitamente mais barato 
o custo dessa logística nos Estados Unidos se com-
parado ao do Brasil.

Se não nos é possível termos hidrovias que fa-
çam essa ligação, é possível uma ferrovia. E o gover-
no brasileiro está pensando nisso. Uma ferrovia nova 
vai ser construída, passando pelo Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Oeste do Estado do Paraná, indo até 
Cascavel; e, de Cascavel, pegando a nossa Ferroes-
te, que vai ser otimizada, e depois uma nova ferrovia 
que vai de Guarapuava a Paranaguá. E lembro, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que fui autor, lá em 
2011, de uma emenda no Plano Plurianual, de R$1,5 
bilhão para que essa ferrovia fosse feita.

E, na penúltima semana, há questão de uns quin-
ze dias, eu estive reunido com o Presidente da Empre-
sa Brasileira de Logística, o Sr. Bernardo Figueiredo, 

e conversamos sobre a necessidade de nós fazermos 
um ramal ferroviário, já que o projeto ainda está sendo 
desenvolvido, que ligará também ao Pontal do Para-
ná, um novo porto que está sendo construído hoje no 
Paraná, que tem quase 7km de frente para o mar, a 
um calado invejável a muitos portos brasileiros, que 
chega a uma media de 12m de profundidade. É uma 
nova fronteira portuária!

E, a partir da Medida Provisória nº 599, que trata 
dos portos, da otimização dos portos brasileiros e da 
abertura dos portos brasileiros para que a iniciativa 
privada possa também, Sr. Presidente, investir nesse 
modal de transporte, não tenho dúvida de que Pontal 
do Paraná será um dos grandes atrativos a esse inves-
timento, até porque o Paraná é estratégico para receber 
as importações que chegam ao Brasil, principalmente 
as ligadas ao setor agropecuário, como os fertilizantes. 
Quase 60% dessas importações entram pelo Porto de 
Paranaguá e seguem Brasil afora da mesma forma, 
em lombo de caminhão, mas isso pode ser otimizado, 
promovendo-se aí uma agilidade nesse sentido.

Sr. Presidente, a revista Veja apresenta números 
que demonstram quantos gargalos na infraestrutura 
de transportes do País afetam a competitividade na 
produção brasileira.

Temos tido, nos últimos anos, resultados mui-
to expressivos no nosso agronegócio, porém temos 
assistido a uma receita líquida final do produtor rural 
cada vez menor em comparação a outros países. Nós 
chamamos a isso tudo de Custo Brasil.

É o custo que nós pagamos. E não tenho dúvida 
de que são dois os agentes que pagam esse custo: o 
produtor e o consumidor. Porque nós estamos falan-
do, talvez, do mesmo cidadão: aquele que produz e 
aquele que consome.

Sr. Presidente, segundo os números atribuídos 
ao Cepea/Esalq da USP, o custo da produção de soja 
no Brasil é similar ao dos Estados Unidos. Não o cus-
to da produção, mas o custo para a venda. Na hora 
em que essa soja está no porto para ser exportada, 
ela está mais ou menos no mesmo patamar; porém, a 
diferença nos custos de transporte determina um con-
traste nos lucros da produção de cada país. O custo 
da tonelada de soja em cada país equivale a cerca de 
US$440,00. Este é o custo da soja que o brasileiro e 
que o americano vendem a partir do porto de escoa-
mento da safra. Porém, enquanto o custo do transporte 
da fazenda até o porto, num trecho de cerca de 2 mil 
quilômetros, situa-se em torno de US$38,00/tonelada 
nos EUA; no Brasil, chega aos US$128,00.

Isso sem falar nas deficiências que todos conhe-
cemos nos serviços portuários do País. É a ineficiência, 
por exemplo, que gera as filas de navios que estamos 
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vendo hoje, neste exato momento, nos Portos de Pa-
ranaguá e de Santos.

A mesma matéria da revista traz números alar-
mantes atribuídos à CNA e ao Banco Mundial, que 
comparam o Porto de Santos com dois portos chineses: 
o de Xangai e o de Hong Kong. Enquanto a movimen-
tação anual de contêineres atinge 8 milhões em San-
tos, chega aos 29 milhões em Xangai e a 24 milhões 
de contêineres em Hong Kong. Talvez pelo fato de que 
o funcionamento diário das autoridades portuárias e 
alfandegárias seja de 8 horas em Santos e de 24 ho-
ras nos outros dois portos utilizados no comparativo. 
Certamente por isso, o tempo médio de desembarque 
aduaneiro é de 5 dias e 12 horas em Santos, contra 3 
dias e 10 horas em Xangai e – pasmem! – de 14 horas 
apenas em Hong Kong.

O custo para embarcar um contêiner em Santos, 
meu caro Senador Magno Malta, que também é de um 
Estado portuário, equivale a US$2,215 contra US$580 
em Xangai e US$575 em Hong Kong.

Nós vivemos em um mundo globalizado. O preço 
da soja embarcada no Porto de Paranaguá para qual-
quer país do Planeta é o mesmo nos Estados Unidos 
ou em qualquer outro país produtor, como a Argenti-
na, por exemplo.

Seguramente, parte desse alto custo decorre, 
Sr. Presidente, do fato de o custo do prático em dólar, 
por hora, ser de US$3,4 mil contra US$500 em Xangai 
e US$660 em Hong Kong. Esse é o custo, por hora, 
do prático, aquele que estaciona e move os navios na 
região portuária.

Diante de números tão pouco competitivos, com-
parados a dois portos de uma nação emergente, é 
absolutamente fundamental, Sr. Presidente, que ve-
nhamos a aprovar a Medida Provisória 595, uma me-
dida provisória para otimizar os portos brasileiros, 
que essencialmente incentiva a abertura dos portos à 
iniciativa privada e que tem a velocidade de que pre-
cisamos hoje.

A medida provisória não significa privatizar o setor 
– é bom que se diga isso –, mas, sim, mudar o modelo 
para tornar as licitações mais baratas e mais atrativas.

Em outras palavras, Sr. Presidente, essa MP in-
centiva o investimento privado no setor ao permitir que 
terminais privados transportem cargas de terceiros. 
Não será mais necessário que a empresa comprove 
que terá, sozinha, carga suficiente para satisfazer a 
construção do seu terminal.

O Governo também anuncia investimentos para 
aprimorar os principais portos do País, e isso também, 
Sr. Presidente, é urgente.

E aqui eu faço uma breve análise sobre o Porto 
de Paranaguá. O Governo Federal está destinando ao 

Porto de Paranaguá, hoje, cerca de R$1 bilhão, sendo 
que R$850 milhões, Sr. Presidente, serão investidos nas 
dragagens, para que possam aportar, em Paranaguá, 
navios que levem carga plena ou maiores navios, e os 
outros R$150 milhões serão utilizados para a otimiza-
ção e a construção de novos acessos aos berços do 
Porto de Paranaguá.

Talvez, Sr. Presidente, em decorrência desse 
quadro tão emblemático, um grupo de empresários 
esteve recentemente com a Ministra Gleisi Hoffmann 
para implorar ao Governo que não recue na MP.

Participei recentemente de uma reunião, no Pa-
lácio do Planalto, juntamente com demais membros do 
meu Partido, o PMDB, que, como eu, integram essa 
medida provisória, para tratar desse assunto e ouvi 
da Ministra Gleisi Hoffmann e de todos aqueles que 
integravam a reunião naquele momento que o Gover-
no está suscetível a ouvir e a construir um modelo em 
favor do Brasil e do povo brasileiro.

Mais recentemente, Sr. Presidente, houve outra 
reunião no Palácio do Planalto com representantes 
da Confederação Nacional da Agricultura, da Confe-
deração Nacional dos Transportes, da Confederação 
Nacional do Comércio, da Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim) e da Associação Brasi-
leira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Ou seja, 
é evidente a representatividade do grupo.

A preocupação daqueles que defendem a aber-
tura dos portos no País é valida, afinal existem alguns 
grupos que infelizmente se opõem a essa medida.

É compreensível, Sr. Presidente, embora na minha 
avaliação injustificável, a insatisfação entre portuários, 
porque desobriga os terminais privados de contratar 
trabalhadores por meio do órgão gestor de mão de 
obra. Cabe ao Congresso Nacional mediar essa situ-
ação. E o Senador Eduardo Braga, Relator da medida 
provisória, tem feito isto muito bem, inclusive promo-
vendo várias audiências públicas com todos aqueles 
envolvidos nessa causa.

Porém, é incompreensível e lamentável consta-
tar a oposição à matéria promovida por autoridades 
públicas estaduais nas cidades onde se localizam os 
portos por serem igualmente responsáveis pela me-
lhoria da logística em seus Estados, especialmente se 
tais gestores não têm tido a capacidade de promover 
as melhorias necessárias nos portos que administram. 
E digo isso, Sr. Presidente, no seguinte tom: não é só 
de obrigação dos governos estaduais; também é de 
obrigação dos governos federais.

Infelizmente, o Porto de Paranaguá ficou, por mui-
tos anos, sem buscar ou sem aceitar o compromisso 
e os aportes do Governo Federal.
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Agora, a gestão que lá está aceita, otimiza e faz 
acontecer, e estamos aplicando recursos do Governo 
Federal da ordem de R$1 bilhão naquele porto.

Lamento, portanto, Sr. Presidente, que o Estado 
do Paraná tenha aderido ao movimento nacional con-
tra as mudanças na MP dos Portos. Penso que atrasar 
a tramitação e a aprovação da matéria é justamente 
atrapalhar o Brasil ou trabalhar contra o País, contra a 
produção nacional e contra o nosso desenvolvimento. 

Eu já recebi do Governo do Estado do Paraná, por 
intermédio do Superintendente dos Portos de Parana-
guá e Antonina, Sr. Dividino, sugestões que estamos 
levando ao Relator da Medida Provisória 595, Senador 
Eduardo Braga, para que ele analise junto com sua 
equipe e para que nós possamos colocar aquilo que é 
de interesse do Paraná e atenda ao desenvolvimento 
que nós queremos.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, nossos produtos 
podem e devem custar menos. Vejo que muitos brasi-
leiros vão a outros países e compram roupas, eletro-
domésticos, eletroeletrônicos por vezes mais baratos 
do que no Brasil. É possível ir a um país da Europa 
ou dos Estados Unidos e comprar um aparelho celular 
feito na China pela metade do preço praticado no Bra-
sil. É inadmissível isso! Por que nós somos diferentes? 
Há algo incrustado no Brasil que chamamos de custo 
Brasil, e nós todos temos o dever de lutar contra isso.

Nenhum brasileiro deve produzir a um custo mais 
alto do que um norte-americano, do que um argentino, 
do que um paraguaio ou do que um europeu. Nenhum 
brasileiro deve pagar mais por um produto do que ou-
tro em qualquer lugar do Planeta. Nós temos que in-
centivar a nossa indústria nacional, a nossa produção 
nacional a um custo que seja competitivo em âmbito 
internacional.

Sr. Presidente, eu venho, no dia de hoje, fazer 
essa reflexão em face da reportagem da revista Veja 
sobre a estagnação dos modais de transporte, mas 
venho fazer também um exame de consciência. Há 
muito não se tratava dos modais de transporte como 
tem tratado, nesse exato momento, a Presidência da 
República, o Governo brasileiro.

São vários planos de Governo lançados – e eu 
cobro, desta tribuna, que sejamos um pouco mais 
ágeis, porque o Brasil não pode esperar –, como pla-
nos portuários, como esta medida provisória que tra-
mita aqui, no Congresso Nacional, ainda na comissão 
mista criada para tanto, da qual sou membro, e como 
o Plano Nacional de Aeroportos, com a concessão 
de vários deles e com incentivos diretos do Governo 
Federal de outros. 

Nesta semana, numa conexão para o interior do 
Estado do Paraná, para a cidade de Maringá, desci no 

Aeroporto de Guarulhos e vi obras fantásticas. Naquele 
exato momento, eu achei que não estava no Brasil. Eu 
estive, recentemente, por ocasião da COP, no Catar, 
em Doha, e vi que lá acontecem...

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ... 

obras que nos causam espanto. E vi isso ali, em São 
Paulo, na cidade de Guarulhos, no aeroporto.

Também houve aqui um plano para as rodovias 
brasileiras, um plano para concessões e construções 
de novas rodovias. 

Também houve um plano ferroviário no Brasil, o 
qual citei no início do meu pronunciamento.

Assim, Sr. Presidente, louvo a atitude do Governo 
brasileiro em lançar esses projetos e planos, mas eu, 
que fui Relator da Medida Provisória nº 575, que tra-
tou das PPPs – Parcerias Público-Privadas, repito: nós 
temos de fazer as concessões ao setor privado, pois o 
setor privado vê e tem velocidade para realizar aquilo 
de que nós precisamos para diminuir o Custo Brasil.

Eu agradeço, Sr. Presidente, o tempo e peço a 
transcrição do inteiro teor do meu pronunciamento no 
dia de hoje.

Muito obrigado. 
Uma boa tarde a todos. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a Revista VEJA desta semana traz 
uma reportagem extremamente preocupante sobre a 
situação da logística nacional.

Pior que isso, apresenta números que demons-
tram o quanto os gargalos da infra-estrutura de transpor-
te do país afetam a competitividade da nossa produção.

Temos tido nos últimos anos resultados muito 
expressivos no nosso agronegócio, porém, temos as-
sistido a receita líquida final do produtor rural brasilei-
ro ser reduzida de forma significativa em função dos 
custos de transporte.

Segundo números atribuídos à CEPEA/ESALQ 
da USP o custo da produção da soja no Brasil é si-
milar ao dos EUA, porém a diferença nos custos do 
transporte determinam um contraste nos lucros da 
produção de cada país.

O custo da tonelada de soja em cada país equi-
vale à cerca de US$ 440,00, porém enquanto o custo 
do transporte da fazenda até o porto num trecho de 
cerca de 2000 km situa-se em US$ 38,00/tonelada nos 
EUA chega aos US$ 128/tonelada no Brasil.

Isso sem falar nas deficiências que todos conhe-
cemos nos serviços portuários do país.
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A mesma matéria da revista traz números alar-
mantes atribuídos à CNA e ao Banco Mundial que 
comparam o Porto de Santos com dois portos chine-
ses: Xangai e Hong Kong.

Enquanto de movimentação anual de contêineres 
atinge 8 milhões em Santos, chega aos 29 milhões em 
Xangai e 23,7 milhões em Hong Kong.

Talvez pelo fato do funcionamento diário das 
autoridades portuárias e alfândega seja de 8 horas 
em Santos contra 24 horas em Xangai e Hong Kong.

Certamente por isso, o tempo médio de desem-
barque aduaneiro seja de 5 dias e 12 horas em San-
tos, contra 3 dias e 10 horas em Xangai e, pasmem, 
14 horas em Hong Kong.

O custo para embarcar um contêiner em Santos 
equivale a US$ 2215 contra US$ 580 em Xangai e US$ 
575 em Hong Kong.

Seguramente parte deste alto custo decorre do 
fato do custo do prático em dólar por hora ser de US$ 
3400 em Santos contra US$ 500 em Xangai e US$ 
660 Hong Kong.

Diante de números tão pouco competitivos com-
parados a dois portos de uma nação emergente é 
absolutamente fundamental aprovarmos a MP 595 
que essencialmente incentiva a abertura dos Portos 
brasileiros.

A MP não significa privatizar o setor, mas sim 
mudar o modelo para tornar as licitações mais bara-
tas e atrativas.

Entre outras medidas, a MP incentiva o investi-
mento privado no setor ao permitir que terminais pri-
vados transportem cargas de terceiros. Não será mais 
necessário que a empresa comprove que terá, sozinha, 
carga suficiente para justificar a construção do terminal.

O governo também anuncia investimentos para 
aprimorar os principais portos do país e isso é tam-
bém é urgente.

Talvez em decorrência diante de quadro tão em-
blemático, que um grupo de empresários esteve com 
a Ministra Gleisi Hoffmann para implorar ao governo 
que não recue na MP.

A reunião, no Palácio do Planalto, reuniu repre-
sentantes da Confederação Nacional da Agricultura 
(CNA), da Confederação Nacional dos Transportes 
(CNT), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
da Associação Brasileira da Indústria Química (Ab-
quim), e da Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (Abdib). Ou seja é evidente a re-
presentatividade do grupo.

A preocupação daqueles que defendem a aber-
tura dos portos no país é valida afinal existem alguns 
grupos que infelizmente se opõe a medida.

É compreensível, embora na minha avaliação 
injustificável, a insatisfação entre portuários porque 
desobriga os terminais privados de contratar trabalha-
dores por meio do órgão gestor de mão de obra. Cabe 
ao Congresso Nacional mediar essa situação.

Porém é incompreensível e lamentável constar 
a oposição a matéria promovida por autoridades pú-
blicas estaduais onde se localizam portos por serem 
igualmente responsáveis pela melhoria da logística em 
seus Estados. Especialmente se tais gestores não tem 
tido a capacidade de promover as melhorias necessá-
rias nos portos que administram.

Lamento, portanto , que Estado do Paraná te-
nha aderido ao movimento nacional pelas mudanças 
na MP dos Portos. Penso que atrasar a tramitação e 
a aprovação da matéria é justamente trabalhar contra 
o Brasil. Contra a produção nacional e contra o nosso 
desenvolvimento.

Srªs e Srs. Senadores, nossos produtos podem e 
devem custar menos. Assim como nossos portos e ae-
roportos podem e devem ser comparáveis aos melhores 
do mundo. Para isso, é necessário quebrar reservas 
de mercado que não se justificam no mercado global.

Superar as deficiências da estrutura logística e 
aumentar nossas exportações são tarefas essenciais 
para responder às dificuldades do presente e encarar 
com esperança os desafios do futuro.

Hoje, a capacidade instalada dos portos orga-
nizados brasileiros é de cerca de 370 milhões de to-
neladas. Até 2015, quando se projeta movimentação 
de 373 milhões de toneladas, essa capacidade estará 
completamente esgotada.

Santos e Paranaguá já operam acima de suas 
capacidades, o que explica a demora nas operações 
de embarque e desembarque.

É nesse contexto que a medida provisória 595 
faz todo o sentido. A autorização para que novos termi-
nais portuários sejam instalados, feita de acordo com 
as regras constitucionais e as leis trabalhistas, é uma 
forma de atender a demanda da produção, provocar 
competição, reduzir custos e tentar garantir a melhoria 
nos serviços, em benefício de todos.

Na ampliação da infraestrutura e na moderni-
zação da gestão portuária, o governo decidiu investir 
R$ 6,4 bilhões nos portos públicos nos próximos anos. 
Serão R$ 2,6 bilhões em acessos terrestres e R$ 3,8 
bilhões em dragagens. Haverá mais empregos e todos 
os direitos dos trabalhadores estão preservados. Sem 
qualquer alteração na legislação trabalhista em vigor.

Espero que a comissão especial que discute a 
MP 595/2012, possa cumprir seu cronograma de tra-
balho e votar até meados de abril a MP.
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Assim estaremos trabalhando para fazer do Brasil 
um país mais competitivo, para reduzir o famigerado 
custo Brasil.

Era o que tinha a dizer!

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr. 
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Assim será feito, Senador Sérgio Souza. Cum-
primento V. Exª pelo pronunciamento. 

Eu vi, com alegria, que, na sexta-feira, o Senador 
Eduardo Braga acabou construindo um grande acordo 
com o movimento sindical, que, inclusive, suspendeu 
a greve em relação à medida provisória que trata dos 
portos. Diante dessa nova redação que será dada, 
pelo que percebo, haverá um grande entendimento na 
votação da medida provisória, que vai na linha que V. 
Exª está advogando já há dias na tribuna.

Se me permitir ainda, eu quero dizer que, quando 
cheguei aqui, o Senador Anibal Diniz estava concluin-
do o pronunciamento e, quando falamos em porto, dá 
para ligar ao setor pesqueiro, o que ele falou aqui. O 
pronunciamento que ele fez é fundamental. É funda-
mental que nós, de fato, avancemos na questão dos 
portos. E lembro que, no Rio Grande do Sul, tanto no 
litoral norte como no litoral sul, há grandes festas do 
peixe, como vocês aqui comentaram – eu ouvi a con-
versa de vocês –, e me recordo aqui da última agora 
para a qual fui convidado, a Festa do Peixe, em Tra-
mandaí, mas não é só Tramandaí, quase todo o litoral 
do Rio Grande do Sul tem um potencial muito forte na 
área pesqueira, e o Ministro Crivella tem dado, de fato, 
sim, um grande apoio para que a gente deslanche cada 
vez mais nessa área.

Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao nobre 
Senador Magno Malta, como último orador inscrito 
desta segunda-feira.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, aqueles 
que nos veem pela TV Senado, que nos ouvem pela 
Rádio Senado e aqueles que acompanham pelas redes 
sociais o Senado da República brasileira, Senador Paim; 
na galeria, quero cumprimentar ali o Léo, o Cláudio e 
o Diego, que são assessores e pessoas que convivem 
com a nossa luta diariamente de recuperação de dro-
gados há mais de 30 anos, que convivem com a nos-
sa luta, dando esperança e vida, muito mais que pão, 

enxugando lágrima, até porque, quando a ciência diz 
que uma lágrima é H2O mais cloreto de sódio, é água 
e sal, a lágrima é água salgada. É isto que a ciência 
diz sobre a lágrima: H2O mais cloreto de sódio, mas a 
ciência não sabe nada sobre lágrima, Senador Paim. 
Quem sabe muito sobre lágrima é uma mãe que tem 
um filho drogado, é alguém que tem filho drogado, é 
alguém que tem alguém envolvido com vício neste País. 
Aliás, quando eu falo em drogado, eu estou falando de 
tudo, das drogas que estão na chamada legalidade, 
porque o drama do Brasil não é crack – há uma confu-
são nisso tudo –, o drama do Brasil é bebida alcoólica.

Viu a última aqui do rapaz alcoolizado, que levou 
o braço de um pobre trabalhador por causa da violên-
cia da sua bebedeira e, depois, ousadamente, jogou o 
braço dentro de um córrego? Por isso, Senador Paim, 
eu agradeço muito a Deus a oportunidade de exercer 
esse sacerdócio de estender a mão àqueles que sofrem.

O que me traz, Senador Paim, a esta tribuna é 
porque, amanhã, nós, que compomos a Frente da Fa-
mília, e V. Exª é um desses Senadores que compõem a 
Frente da Família no Brasil – Frente essa que eu tenho 
o privilégio de presidir. Alguns assuntos a Frente tem 
tomado em suas mãos, alguns assuntos dramáticos 
que dizem respeito à vida e ao direito de viver, como 
a questão do aborto.

Esta semana, o Brasil conviveu com uma decla-
ração desastrosa do Conselho Federal de Medicina. O 
Conselho Federal de Medicina veio a público como se 
viesse dar uma grande notícia de algo absolutamente 
importante, a descoberta da roda, a solução, a saída 
para um problema grave deste País: anunciou que 
apoiaria e que apoia a legalização do aborto até 90 
dias; fez uma resolução à proposta de aborto.

Aliás, a vida começa na concepção e, com 90 
dias, é um brutal assassinato. A vida começa com a 
concepção e o aborto, na concepção, já é um brutal 
assassinato. Avalie isso, Senador Paim, V. Exª, que é 
um militante da vida; V. Exª, que é um militante dos 
direitos humanos.

Eu vejo que as pessoas ficaram estarrecidas com 
a morte da Isabella Nardoni, uma criancinha de cinco 
anos. E, se nós fizermos esse debate com o Conselho 
Federal de Medicina e perguntarmos a eles: o que os 
senhores acham – e sabe, Senador Paim, eu estou 
falando aqui em nome de muitos médicos no Brasil 
que estão revoltados. Não é que eles não concordam; 
eles estão revoltados com essa posição –, se nós per-
guntamos a eles: os senhores se lembram do advento 
da Isabella Nardoni – todos se lembrarão –, com cinco 
anos de idade? O que os senhores acham de o pai ter 
jogado a criança pela janela? Se eles disserem: “É um 
absurdo!” Ora, quem concorda com aborto de um feto 
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aos três meses de idade não pode achar que é um 
absurdo os pais terem-na jogado pela janela, porque 
quem mata com três meses está disposto a autorizar 
a matança com cinco, com dois, com três, com oito, 
sei lá o quê!

Quando aquele garoto foi arrastado, no Rio de 
Janeiro, João Hélio, V. Exª deve se lembrar muito bem, 
o João Hélio arrastado...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Fizemos audiência pública aqui e V. Exª participou.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Era um 
adulto e dois menores. Que menor! Dois machos de 
17 anos de idade, capazes de assassinar uma crian-
ça, que entraram no presídio com status de herói pela 
brutalidade do crime. Mas, e essa criança que foi ar-
rastada na rua e que chocou o País, o que me dizem 
os abortistas? Porque matar João Hélio e matar com 
90 dias dá no mesmo tamanho, Senador Paim.

Eu poderia citar n casos hoje aqui. Estava falan-
do com a nossa colega e ex-Senadora Heloisa Helena 
e a convidei para vir para esta reunião, amanhã. Ela 
tem todas as dificuldades, por um mandato de verea-
dora que exerce, mas certamente tentará vir à Frente 
Nacional em Defesa da Vida, que combate o aborto.

Eu quero citar e até lembrar minha querida amiga 
de Colatina, Selma, esposa do companheiro José Leal, 
que faleceu, do nosso Partido, mas que faz parte da 
Associação Espírita do meu Estado. As organizações 
espíritas foram se reunir comigo, semana passada, 
Senador Paim, e me levar um documento, pedindo 
empenho e luta para que nós – eu, o Senador Paim 
e tantos outros – não permitamos a barbaridade da 
legalização da mortandade, do assassinato coletivo 
da vida neste País.

Quero avisar ao Conselho Federal de Medicina 
de que eles não vão ter tempo bom pela frente. Esta-
mos a postos na defesa da vida. Os que defendem a 
legalização do aborto, Senador Paim, muitos dizem, 
é uma forma de preservar a vida das mulheres que 
querem praticar o aborto. A lei não se faz da exceção 
para a regra. A lei é feita da regra para a exceção e 
a regra é não matar. A lei não é feita para um caso 
excepcional. O caso excepcional tem que ser tratado 
como caso excepcional. A lei é feita da regra para a 
exceção e não da exceção para a regra.

Ora, legalização de feto, a mortandade, o aborto 
até 90 dias é autorizar o Brasil a fazer filas, a ocupar 
os seus leitos de hospital após o carnaval, após o São 
João, após as festas fora de época dos Municípios, 
dos Estados, onde as pessoas bêbadas, drogadas, 
sem responsabilidade com a vida, engravidam e, num 
momento seguinte, 

imagine, elas buscam o aborto. Imagine esta des-
graça legalizada, a pessoa não tem nem o que pensar, 
porque o Brasil vai se rebaixar a um nível tão rasteiro, 
tão rasteiro, porque é uma proposta que banaliza a vida. 

É para esta Comissão de 11 Senadores, de que 
faço parte, que está indo essa resolução do Conselho. 
Aliás, quero propor ao Senador Pedro Taques, que é o 
Relator da Comissão, ao Senador Eunício, que convo-
quem o Presidente do Conselho Federal de Medicina 
para que venha à Comissão explicar. Quem sabe ele 
consiga nos convencer. Quero propor a V. Exª, que é 
da Comissão de Direitos Humanos comigo, da qual é 
Presidente a nossa querida Senadora Ana Rita, para 
assinarmos um ofício convidando o Presidente do 
Conselho Federal de Medicina para vir à Comissão de 
Direitos Humanos, Senador Paim, para que explique 
esta nefasta posição de um Conselho de Medicina 
estar a favor do aborto até 90 dias, quando uma vida 
já respira, o coração já bate, já há uma vida formada.

Amanhã, às 10 horas, teremos uma reunião, no 
meu gabinete, com a Frente da Família. E quero con-
vocar V. Exª, que é membro, é defensor da vida, é um 
dos integrantes dessa Frente Parlamentar da Família, 
reconhecido e conhecido no Brasil pelas suas lutas 
em favor da vida, em favor dos interesses daqueles 
que precisam de quem lute por seus interesses. Eu 
quero convocar V. Exª, Senador Paim, para amanhã, 
às 10 horas da manhã. De antemão, quero antecipar 
que faremos uma guerra, como sempre temos feito, 
e avisar ao Conselho Federal de Medicina que a pro-
posta deles já nasceu abortada. 

Senador Paim, dirijo-me a V. Exª, que é do PT, que 
era Presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje 
é a Senadora Ana Rita, do meu Estado, pessoa que 
abraço e de quem tenho orgulho por conta da história 
desta moça. De família simples, cresceu nos movimen-
tos da igreja, foi vereadora de Vila Velha e mora no 
mesmo bairro, em Vila Velha, no bairro de Cobilândia.

Não estou autorizado, Senador Paim, a defender 
ninguém. Não recebi procuração para isso. Mas eu 
queria falar um pouco sobre a polêmica da Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Aqui, 
falo igual ao Pastor Silas Malafaia. Quem está lá presi-
dindo essa Comissão é Deputado Marco Feliciano. Eu 
tenho divergências com esse parlamentar sobre muita 
coisa do que pensa, sobre muita coisa do que fala.

Mas eu preciso fazer uma reflexão em nome do 
Parlamento, fazer uma reflexão em nome do voto, em 
nome do respeito à liberdade. Nós vivemos numa de-
mocracia – estou certo, meu Presidente? – e a demo-
cracia é plural. A Câmara dos Deputados é o rosto do 
Brasil. Correto, meu Presidente? É a cara do Brasil! O 
que temos na Câmara Federal? Lá, temos represen-
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tantes de sindicatos, que representam diversas classes 
de trabalhadores de diversas áreas. Lá, temos pessoas 
que foram eleitas para defender companhias aéreas. 
Lá tem o que eles chamam de bancada da bola, ban-
cada ruralista, bancada da luta. Lá tem aqueles que 
defendem escola de samba, que defendem legalização 
de jogo de bicho. Lá tem representatividade de católi-
cos – estão lá o Deputado Carimbão, o Deputado Eros 
Biondini, que hoje é Secretário lá em Minas, um bom 
Deputado –, representante de evangélicos, de espíri-
tas, de deficientes, professores, médicos, profissionais 
liberais de toda ordem. É uma Casa plural. É a cara do 
povo a Câmara. Esta é a Casa da Federação, aquela é 
a Casa do povo. Se eu estiver errado, V. Exª, que nas-
ceu os dentes já com mandato, me corrija.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) –V. Exª está certo: é a Casa do povo. E o símbolo 
da democracia é o Congresso Nacional.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – En-
tão, esse Deputado de São Paulo teve 212 mil votos e 
veio para o Congresso Nacional. Veio com um balaio 
de voto nas costas. E, numa democracia, você pode 
ser a favor de algo ou contra algo. Você pode defen-
der com ferocidade as suas bandeiras e ser respeita-
do por isso. E respeitar o outro que, na pluralidade, é 
contrário a você.

Eu respeito plenamente a Senadora Marta Suplicy. 
Pensa diferente de mim, em quase tudo, eu acho que 
em tudo; em pouca coisa nós convergimos. Eu discordo 
dela: discordo dela na questão da homofobia, discordo 
dela na questão do aborto. Ora, discordo numa série 
de coisas; como ela discorda de mim. E eu a respeito; 
e ela me respeita, e muito. 

Posso ter discordâncias com V. Exª, e lhe res-
peitar, e respeitar a pluralidade da democracia. V. Exª 
pode discordar de mim com veemência e fazer um 
debate veemente. Eu fiz um debate aqui veemente 
com a Senadora Fátima Cleide, mas nunca lhe faltei 
com o respeito.

Da Comissão de Direitos Humanos, hoje, o pri-
meiro presidente fui eu. Era Comissão de Legislação 
Participativa. 

Ora, tudo na Câmara dos Deputados e no Se-
nado se trata na base da proporcionalidade. Correto, 
Senador Paim? O Senador Jorge Viana é o Vice-Pre-
sidente desta Casa, porque a segunda maior bancada 
é o bloco de base do Governo, é a segunda pedida. A 
maior é o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Por isso, o Presidente eleito. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E, 
depois, o Jorge. E assim sucessivamente. A segunda 
pedida é o segundo bloco maior, que é o PSDB, e aí o 

Senador Flexa ficou na 1ª Secretaria. Assim também 
é na Câmara.

Como se trata a questão das comissões, Brasil? 
Preste atenção. A questão das comissões se trata 
também na base da proporcionalidade. Correto, Se-
nador Paim? Então, na base da proporcionalidade; e, 
quando não há proporcionalidade, na base do acordo 
de partidos. E, na base da proporcionalidade, na base 
de acordo de partidos, coube ao PSC, na Câmara, a 
Comissão de Direitos Humanos.

Qualquer um membro daquele partido pode rei-
vindicar a presidência. Qualquer um pode reivindicar a 
presidência. A presidência de uma comissão não quer 
dizer – não é verdade, qualquer afirmativa é mentirosa 
– que quem tem que assumir a presidência é alguém 
que pense igual. 

Ora, o Deputado Marco Feliciano pode pensar 
diferente do Deputado Jean Wyllys. Pode, sim, e até 
deve, porque fica bem para a democracia. E o Deputa-
do Jean Wyllys precisa e deve, a bem da democracia, 
no que pensa, e respeitando o que pensa, ser contra 
o Deputado Marco Feliciano, no que pensa nas suas 
bandeiras, mas são obrigados e devedores, ambos, do 
respeito um ao outro, porque nós temos dívidas com 
os homossexuais. 

Temos. E qual é a dívida? É a que a bíblia fala: 
a ninguém deveis nada, exceto o amor e o respeito. 
Nós devemos o respeito, como eles também nos de-
vem o respeito. E se, na pluralidade da democracia, na 
proporcionalidade ou em acordo de partido, coubesse 
ao PSOL, do Deputado Jean Wyllys, a presidência da 
Comissão de Direitos Humanos, caberia ao Deputado 
Marco Feliciano votar nele, respeitá-lo e ainda fazer 
discurso, porque quem preside uma comissão não 
quer dizer que é ele quem vai aprovar projetos sem 
o colegiado.

V. Exª acabou de sair da Comissão de Direitos 
Humanos. O presidente ordena os trabalhos, ele me-
deia os debates e, esgotados os debates e os prazos, 
vai-se à votação, e, em uma democracia, na votação 
ganha a maioria. Ganha a maioria. E esse rapaz, o 
partido dele, está sendo achincalhado, achincalhado. 

Senador Paim, a Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos do Senado é a Senadora Ana Rita, 
do PT. Muita coisa diverge de mim e em muita coisa 
divirjo dela. Na proporcionalidade, no acordo, da pre-
sidência saía V. Exª e entrava a Ana Rita. Eu fui para 
lá votar, V. Exª lá estava e falei sobre ela, de maneira 
que me emocionei pela história dessa moça capixa-
ba, de família simples, chegou ao Senado, fez um belo 
trabalho na CPI, sabe de crimes cometidos contra mu-
lheres neste País.
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Imagine V. Exª que se eu fosse para lá, levar um 
monte de gente que pensa como eu e é contrária ao 
que pensa a Senadora Ana Rita para vaiá-la, para le-
vantar faixa e fazer um discurso dizendo que ela não 
podia assumir essa Comissão! Ora, que mundo é esse 
em que estamos vivendo? Que mundo que estamos 
vivendo? 

E criaram-se os movimentos de que o moço não 
pode. Tomaram conta das ruas. Eles fazem agora ma-
nifestação até na frente da igreja, e isso aí, pra mim, é 
ofensivo. Na frente da igreja, como se isso fosse uma 
disputa de homossexuais e evangélicos. 

Eu queria pedir às pessoas que entendessem 
que evangélico, que a confissão de fé nada tem a ver 
com esse momento. O que tem a ver é o seguinte, 
Senador Paim: se o Brasil todo pensar diferente des-
se Deputado, se o Brasil inteiro, quase 200 milhões, 
pensar diferente desse Deputado, ainda há 212 mil 
que pensam igual a ele, que mandaram ele para essa 
Casa para representá-los, para falar em nome deles, 
para defender as bandeiras que ele defende.

Então, na pluralidade, é como se estivessem 
dizendo: Não, Ronaldo Caiado é ruralista, Ronaldo 
Caiado não tem condição de ir para a Comissão de 
Meio Ambiente. 

Como não tem? Se, na proporcionalidade, a Co-
missão de Meio Ambiente ficar para o DEM, Ronaldo 
tem todo o direito de querer ser presidente, se ele qui-
ser, e tem que ser respeitado pelos seus companheiros.

Quem disse que o Senador Blairo Maggi não tem 
condição de ser presidente da comissão? Tem sim. 
Por que não? Não vai influenciar em nada. Ele vai ter 
que ser mediador, presidente, presidir, fazer a pauta 
com seus pares, e mediar o debate. Mais do que isso, 
nada. Chamar as audiências públicas, e mais do que 
isso, nada. 

Avalie o senhor se eu não tiver condição de pre-
sidir a Comissão de Direitos Humanos do Senado da 
República! Porque eu penso diferente da Senadora 
Marta? Porque eu penso diferente de outros Senado-
res? O que é isso? O que é isso? Aí eu fico me pergun-
tando. Começaram a fazer as conjugações no pessoal 
e começaram a dizer que ele estava desautorizado, 
porque ele é racista.

Tem coisas na vida que eu só respondo por mim. 
Acabei de falar aqui do direito por conta do voto, do 
direito por conta de uma eleição democrática num país 
democrático. Até aqui eu defendo todos. Todos. Todos.

Senador Paim, que ele é racista, porque ele co-
locou no Twitter que os negros vieram de Caim. Foi a 
mancha que Deus colocou em Caim. Eu não sei, nunca 
perguntei em que contexto esse rapaz falou isso. Porque 
é o seguinte: quem tem boca fala o que quer; mas, se 

você não consegue sustentar o que você falou, quem 
fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. 

Não sei em que contexto falou. Eu sei, eu es-
tudei no Seminário Teológico Batista de Recife, um 
seminário muito importante, era o maior da América 
Latina, e eu aprendi que muitos filósofos de uma era 
não contemporânea nossa, filósofos da era do século 
XVI, e vieram avançando – filósofos teólogos, teólogos 
filósofos, filósofos isolados. Eles procuravam uma expli-
cação, uma teoria para isso. E, na época do apartheid, 
nos Estados Unidos, essa filosofia se intensificou. E 
aqueles que queriam o apartheid, filósofos que eram 
a favor do apartheid, da segregação racial, da humi-
lhação dos negros, esses começaram a difundir essa 
teoria maligna, indecente. Era uma teoria – eu não 
sei em que contexto o Deputado falou; quem tem que 
falar o contexto é ele, não eu –, mas eu sei que essa 
indignidade ocorreu.

Pois bem, que ele seja convocado a falar sobre 
isso, não de maneira jocosa, mas de maneira séria. Se 
errou, pedir perdão; se não errou ... Até porque alguém 
já disse que só os tolos não mudam. E é possível que 
ele tenha falado em um contexto, e a sua fala tenha 
sido pinçada; pinçaram a fala nos seus interesses e 
difundiram na Internet. Isso aqui tudo é conjectura.

Veja V. Exª: eu li que a Xuxa disse que ele é um 
monstro. Ela leu, e, realmente, o cara que pega uma 
matéria e lê – está lá escrito – que o sujeito disse que 
os negros são amaldiçoados, a primeira reação nossa 
é essa mesmo...

(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... não 

é? Esse bicho é um monstro, não é, Senador Paim? – 
nós que nascemos com os dois pés na senzala. Mas 
a redenção é uma coisa que cabe a todos.

Eu me lembro, quando comecei a CPI da Pe-
dofilia, e não foi um tempo muito longe. Foi quando a 
Xuxa começou a carreira dela. Ela fez um filme em que 
leva uma criança de 10 anos para a cama. Mas hoje 
ela não faz publicidade contra abuso? Corajosamente, 
depois da Lei Maranhão, ela veio a público dizer que 
foi abusada na sua infância.

E a sociedade entendeu aquele momento para 
trás.

A Bíblia diz: “Tudo quanto quereis que os outros 
vos façam, fazei vós também”. Não esse sujeito que 
vive pedindo cartão de crédito e tirando oferta da igre-
ja. Quero falar sobre mim: eu acredito no dízimo, eu 
sou dizimista, Senador. Sou dizimista e sou ofertante, 
graças a Deus! Acredito na Bíblia. Mas tem gente que 
não acredita, e você tem de respeitar quem não acre-
dita. Conheço muitos pastores, como o Pastor Silmar 
Coelho, que prega fazendo piada. O pastor das minhas 
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filhas, um sujeito maravilhoso – quero até abraçá-lo, 
porque sua mãe morreu –, faz piada o tempo inteiro. 
Se um sujeito pega uma mensagem do site, pega um 
trecho do site em que ele conta uma piada – tem dia 
em que ele prega vestindo a camisa do Flamengo; tem 
dia em que prega vestido de Super-Homem –, pode 
fazer o escárnio que quiser.

E aí ouvi o Deputado dizendo para a Sabrina 
Sato, no Pânico, ontem, que ele brincou, quando fa-
zia oferta. Ele tinha que ter sustentado que brincou e 
dizer: “Olha, eu tiro a oferta mesmo, porque sou pas-
tor, não vou contar mentira para vocês, vou continuar 
fazendo”. Até porque, na era da Internet, o que está 
gravado está gravado, os vídeos estão lá. E aí eles vão 
agora entrar no Supremo, entraram na Comissão de 
Ética da Câmara para pedir a cassação dele porque 
descobriram um vídeo dele dizendo que satanás está 
no Governo, que satanás está na Câmara dos Depu-
tados. Satanás está em todo lugar! Deus perguntou: 
“De onde vens?” E satanás respondeu: “De rodear a 
Terra e passear por ela”.

E aí ele quebrou o decoro, Senador Paim, expôs 
a Casa, dizendo que Satanás estava... 

Futuro Governador do Distrito Federal, Senador 
Rodrigo Rollemberg!

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 
– (Risos.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele 
agora olhou... Gostou, não é?

Quando o Deputado disse que o diabo estava na 
Câmara, você já não estava mais lá, nós já estávamos 
aqui. Veja bem: as pessoas acharam isso um horror! 
Um horror o cara falar isso em público, que o diabo 
está na Câmara Federal!

Ora, o diabo chega primeiro à igreja, senta-se no 
primeiro banco; o que dirá aqui!

No dia em que foi votada aqui a violação da Cons-
tituição, que foi votado o relatório do meu amigo queri-
do do coração, Senador Vital do Rêgo, tirando de nós 
os royalties que nos pertencem, eu disse: “Satanás só 
pode estar no couro de vocês”. E afirmo: aquele dia, 
naquela votação, o diabo estava solto aqui.

Vai pedir minha cassação? Sabe por que, Rol-
lemberg? Você era um menino. Nós, nós – você tem 
cabelos brancos, eu não tenho – éramos meninos. 
Na Constituinte, Paim, você estava lá, barbudão, va-
lente, brigando pelo salário mínimo, e nós lhe assis-
tindo pela televisão. Não é, Rollemberg? Um cidadão 
brasileiro falou pior e ninguém pediu a cassação dele. 
Na Constituinte, Luiz Inácio Lula da Silva disse: “No 
Congresso Nacional tem 300 picaretas”. Não foi, Paim? 
Foi ou não foi?

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Virou até canção.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Virou 
música, foi glamourizado e ninguém pediu a cassa-
ção dele. Agora, só porque o outro falou que o diabo 
estava solto lá... E não está, não? Virou um vilipêndio. 
Virou um linchamento público. Linchamento público. 
Uma anarquia.

Senador Paim, e se a moda pega?
Eu caminho para o final do meu pronunciamento, 

referindo-me ao Presidente da Câmara, Henrique Alves, 
por quem tenho respeito e quero continuar mantendo. 
Henrique Alves está articulando para que o Deputado 
renuncie à Presidência! Está conversando com os Lí-
deres do seu Partido para tirá-lo!

Tirá-lo, Presidente Henrique Alves? O seu pa-
pel não é esse, não. O seu papel é fazer cumprir o 
Regimento Interno, Deputado Henrique Alves! O seu 
papel é falar dessa pluralidade democrática, porque, 
se a moda pega, Presidente, amanhã ninguém pode 
ser presidente de mais nada. Sair? Esse rapaz não é 
CC-5 de ninguém. Não é CC-2, CC-3. Não foi nomea-
do por ninguém. Veio para cá com o voto do povo de 
São Paulo.

Senador Paim, olhe a reflexão que faço, chaman-
do a atenção do Presidente Henrique: “Presidente, o 
senhor se esqueceu de que, na sua eleição agora, fa-
laram tanta coisa do senhor, levantaram tanta coisa? 
Tanta coisa saiu na mídia! O senhor peitou e ficou na 
Presidência.

Senador Paim, fizeram tanta ilação com esse 
menino do Ceará, por quem tenho o maior carinho e 
respeito, o Líder do PT agora na Câmara, o irmão do 
Genoíno, dizendo que aquele cara com os dólares nas 
cuecas era ligado a ele, fizeram aquele auê todo em 
cima dele, fizeram tanto isso, mas não houve nenhu-
ma manifestação para tirá-lo da Liderança quando ele 
assumiu. E, se isso fosse verdade, porque nunca vi es-
crito em lugar nenhum que se constatou, que fechou o 
processo, que o processo constatou realmente que o 
Deputado estava envolvido... Nunca ouvi isso, nunca 
li! Se alguém tem, mande para mim. Se alguém tem, 
mande para mim! Mas ninguém fez nenhum movimento 
para tirá-lo da Liderança. Citando isso, ninguém colo-
cou na Internet os vídeos do cara sendo preso com 
os dólares nas cuecas. Ninguém fez nada disso! Ora, 
são dois pesos e duas medidas?

(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não 

tem um movimento em frente à CCJ. O sujeito de quem 
eu mais gosto naquela Casa, por quem tenho respei-
to, por amizade. Cada qual responde por si. É tempo 
de murici, cada qual cuide de si. Eu cuido dos meus 
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atos e eles cuidam dos deles, ele cuida do dele, mas 
eu gosto demais do João Paulo, gosto demais. Não 
tem um movimento em frente à CCJ, e o João Paulo 
está lá, e não foi agora condenado no mensalão? Um 
cara com a história do Genoíno, que eu respeito – e 
a liberdade que temos hoje no País se deve a essa 
gente –, e ele sabe o respeito que lhe tenho, mas não 
houve um movimento lá. Isso tudo é pano de fundo! 
Senador Paim, isso tudo é pano de fundo! Isso tudo 
é pano de fundo!

Agora, eu quero dar um conselho ao Deputado. 
Eu acho que o senhor tem que dizer, Deputado, o se-
guinte: ninguém me colocou aqui, não fui nomeado, 
não saí no Diário Oficial de ninguém; eu vim com 212 
mil votos de São Paulo.

Fazer uma comissão paralela de direitos huma-
nos? Isso pode? Quer dizer que só pode ser de direi-
tos humanos quem concorda com o que as pessoas 
querem? Eu sou a favor da redução da maioridade 
penal, sou um guerreiro disso no Brasil, não posso 
ser da Comissão de Direitos Humanos! Porque eu 
luto pelo interesse dos humanos que querem ter di-
reitos, entendeu, Senador Rollemberg? Eu luto pelos 
direitos dos humanos que querem ter direitos! Eu não 
posso, então? Eu sou contra o aborto, eu não posso, 
porque os abortistas não querem? Que conversa é 
essa? Eu sou contra o PL nº 122, eu não posso? Que 
conversa é essa, doutor? Eu posso. Eu cheguei a esta 
Casa com quase 1,5 milhão de votos num Estado de 
76 Municípios. Eu posso. E o povo do meu Estado me 
mandou para cá exatamente porque acredita nessas 
bandeiras que eu prego.

Quero dar um conselho ao Deputado: Diga, sem 
medo: “Só tem um jeito de me tirar daqui: se me mata-
rem. Só tem um jeito: se me sangrarem publicamente!” 
Até porque nem a sociedade acredita nem Deus tem 
compromisso com covarde. Nem a sociedade quer 
nem Deus quer frouxo! Veio pelo voto do povo. Diga: 
“Eu saio, mas morto! Morto!” De outra forma não tem 
como tirar.

Tem 212 mil votos em São Paulo que mandaram 
esse cidadão para cá. Não tenho nada a ver com os 
seus atos, não conheço o seu passado, nada tenho 
a ver com ele e disse no começo: não sou eu e tenho 
discordâncias brutais, mas o que é certo é certo; o 
que é correto é correto; o que é honesto é honesto. E 
é assim que nós temos que fazer.

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

RS) – Esse foi o Senador Magno Malta, que faz um 
pronunciamento...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sena-
dor Paim, quero só fazer uma ressalva: amanhã eu vou 

falar sobre o Jurong, que o Eike Batista, juntamente 
com o Governador do Rio... E eu lamento, porque até 
o Governador do Rio podia ter se manifestado, vindo 
defender o Deputado da Comissão de Direitos Hu-
manos, junto com o Eduardo, com o Prefeito do Rio, 
porque ele participou nas duas campanhas dos dois. 
Eles o levavam para o palanque porque sabiam que ele 
levava uma legião de assembleianos atrás dele. Então, 
ele falava: “Cabral é bom para o povo”. E o povo acredi-
tou. Ajudou o Cabral, mas o Cabral não se manifestou 
para defender o rapaz. E o povo ia atrás dele por cau-
sa dessas ideias aí. E o Prefeito do Rio também não.

Mas eu quero dizer que estão tentando tirar o es-
taleiro, tirar o Jurong do Espírito Santo – e V. Exª estava 
falando de portos aqui. E nós estamos de longe vendo. 
E eu recebi, na semana passada – e não sei se é um 
bilhete –, um comunicado do Sr. Eike Batista. E eu o 
respeito, porque gera trabalho, gera emprego, e quem 
gera emprego, na minha visão, gera honra. Então, eu 
o respeito, mas a atitude não merece respeito, porque 
estão trabalhando... E aqui há uma pessoa a quem o 
Espírito Santo deve, e nós gostamos. Há indicativos de 
que o Presidente Lula estava no meio desse negócio 
para tirar do meu Estado, o Espírito Santo.

E, amanhã, volto a falar sobre esse assunto e di-
zer: Sr. Eike Batista, eu recebi o seu bilhete e eu vou 
ler o seu bilhete amanhã aqui na tribuna do Senado e 
vou falar o que o senhor precisa ouvir.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Magno Malta, que faz um 
discurso forte e já avisa que, amanhã, volta na mesma 
linha de pronunciamento.

Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª também dis-
põe do tempo de 20 minutos com a tolerância da Mesa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim, Presi-
dente desta sessão. Cumprimento também o Senador 
Magno Malta e os demais Senadores e Senadoras, bem 
como os telespectadores da TV Senado e os ouvintes 
da Rádio Senado.

Subo à tribuna, Sr. Presidente, Senador Paulo 
Paim, para cobrar e defender a continuidade da agen-
da proposta pelo conjunto de governadores a partir 
de uma reunião com os Presidentes da Câmara e do 
Senado. Considero, em primeiro lugar, que foi uma 
inovação positiva dos Presidentes das duas Casas, 
qual seja, a de convidar os Governadores de todos os 
Estados brasileiros e do Distrito Federal, assim como 
os Prefeitos das Capitais, para construir uma agenda 
comum de interesse do País e de interesse dos Esta-
dos e Municípios.
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Entendo que nós devemos priorizar, neste mo-
mento, aquela que é uma agenda de entendimento, de 
consenso. Existem vários projetos tramitando na Casa 
que tratam do chamado Pacto Federativo. Ainda existem 
divergências, diferenças de posição entre os diversos 
Estados como, por exemplo, a unificação do ICMS. Os 
Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ain-
da querem uma alíquota diferenciada e entendem que 
isso é importante para a promoção do desenvolvimen-
to regional e estão construindo uma proposta nesse 
sentido. Como ainda não há consenso em relação a 
esse tema, entendo que nós devamos discutir mais, 
buscando a construção de um entendimento.

Sobre a questão do FPE, segundo o compro-
misso assumido pelo Presidente na semana passada, 
iniciaremos o debate já amanhã. Parece-me que esse 
tema está amadurecendo e deveremos votar no início 
do mês de abril, a partir da semana que vem.

Mas há outra agenda, a do entendimento, propos-
ta pelos Governadores, que, depois de apresentada, 
precisa efetivamente ser apreciada e votada rapidamen-
te pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, 
até para valorizar a iniciativa dos Presidentes da Casa 
de dar sequência ao processo legislativo, valorizando 
o Congresso Nacional como um grande instrumento 
de produção de entendimentos em favor do Brasil.

E eu quero lembrar aqui, rapidamente, essa agen-
da, fruto do entendimento entre os governadores dos 
diversos Estados e o do Distrito Federal.

A primeira é a questão da redução de 33% no 
comprometimento da Receita Corrente Líquida com 
o pagamento das dívidas dos Estados. O Governador 
do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, mostrou, de 
forma muito clara, o tamanho da dívida e o quanto ele 
já pagou. Ele já pagou muitas vezes o valor nominal 
daquela dívida e deve uma quantia imensa ainda.

Portanto, essa reivindicação, no momento em 
que o Brasil vem reduzindo os juros, é extremamente 
importante. Querem reduzir em 33% o comprometi-
mento da Receita Corrente Líquida para o pagamento 
de dívidas e aproveitaram isso para fazer uma emenda 
ao PLP 238, de 2013, em tramitação na Câmara, que 
corrige a dívida dos Estados pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais juros de 
4% ao ano. Lembro ainda que, hoje, o saldo devedor 
dos Estados e Municípios é atualizado pelo IGP-DI – 
Índice Geral de Preço Disponibilidade Interna – mais 
juros de 6% a 9%.

Quero registrar também, com muita satisfação, 
que um dos temas que conseguiram o entendimento 
de todos os governadores e de todos os prefeitos de 
capital é o Projeto de Resolução nº 14, de 2013, de 

minha autoria, que busca ampliar os limites de inves-
timento dos Estados e Municípios.

É importante registrar, Senador Paim, que, nos 
últimos anos, quem tem investido mais são os Esta-
dos, que, ainda assim, tiveram a sua capacidade re-
duzida em função de medidas tomadas pelo Governo 
Federal para combater a crise, como a redução do IPI, 
que diminuiu o preço dos automóveis, mas, ao mesmo 
tempo, reduziu também o bolo de recursos a ser re-
partido por meio do FPE e do FPM, diminuindo assim 
a receita de Estados e Municípios.

E reduziu duas vezes: em função da própria dimi-
nuição do bolo de recursos a serem distribuídos pelo 
FPE e também porque, reduzindo o valor do produto 
total, o ICMS recolhido é menor. 

E o que nós estamos buscando fazer aqui? Para 
enfrentar esses dois anos de crise econômica e para 
que o Brasil possa voltar a ter índices de crescimen-
to compatíveis com a necessidade do País, com a 
continuidade do crescimento, com a continuidade da 
geração de empregos, nós estamos ampliando a ca-
pacidade, a possibilidade de obtenção de crédito, que 
hoje é de apenas 16% ao ano, para 30% ao ano, desde 
que os recursos, na sua totalidade, sejam utilizados 
para investimentos na área de educação, de saúde, 
de segurança, de mobilidade urbana, de infraestrutura 
e de meio ambiente.

É importante ressaltar que nós estamos propondo 
o aumento desse fluxo, dessa capacidade de investi-
mentos dos Estados sem mexer no montante total da 
dívida, que, no caso do Estado, é duas vezes a Receita 
Corrente Liquida.

Outra proposta apresentada pelo Governador do 
Ceará, Cid Gomes, que contou também com o amplo 
apoio dos prefeitos das capitais, é a inclusão da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial (Cofins) no Fundo de Participação dos Estados e 
no Fundo de Participação dos Municípios. E os dados 
trazidos naquela ocasião pelo Governador Cid Gomes 
falam por si mesmos.

O Governador Cid Gomes lembrou que as con-
tribuições que, antes da Constituição de 1988, repre-
sentavam 23% das receitas da União, ou seja, a CSLL 
e a Cofins, hoje correspondem a 55%. O Imposto de 
Renda e o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos –, que representavam 70% na época da Constitui-
ção, hoje contribuem apenas com 45% do montante.

A proposta é inteligente e prevê que seja feita uma 
transição. Ao invés da inclusão desses dois impostos 
no bolo a ser redistribuído através do FPE e do FPM, 
seria reduzido o percentual, que hoje é de 21,5% para 
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os Estados e de 23,5% para os Municípios, para 13% 
para os Estados e 13,5% para os Municípios,

Ou seja, não haveria quebra de arrecadação, 
mas nós estaríamos fazendo um processo de transi-
ção que garantiria mais saúde financeira para Estados 
e Municípios brasileiros.

O Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, 
lembrou a importância da aprovação da PEC 172, de 
2012, em tramitação na Câmara dos Deputados, se-
gundo a qual a lei...

O Sr. Gim (Bloco/PTB – DF) – Senador Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – ...não imporá nem transferirá qualquer encargo ou 
prestação de serviços aos Estados ou Municípios sem 
a previsão de repasses financeiros, já que, em função 
da Constituição de 1988, vários encargos foram assu-
midos pelos Estados sem a contrapartida financeira.

Ouço, com alegria, o Senador Gim Argello.
O Sr. Gim (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado, 

nobre Senador Rodrigo Rollemberg. Tenho a felicidade, 
hoje, de poder anunciar, aqui no nosso plenário – peço 
que chegue até aqui, por favor –, um nome internacio-
nal, que veio visitar Brasília, veio visitar o Brasil: o sheik 
número um do Catar, Sheik Al Thani. Ele está aqui nos 
visitando e veio a Brasília trazer investimentos, Sena-
dor Paulo Paim, que tão bem preside esta sessão. O 
Sheik Al Thani, que já é um investidor no nosso País, 
vem de um país coirmão e hoje, mais uma vez, para 
o nosso prazer, visita o Senado da República, hoje 
presidido, prazerosamente, por V. Exª, Senador Paulo 
Paim. Eu só queria fazer esse registro, que acho muito 
importante, porque é uma pessoa que vem fazer in-
vestimentos vultosos em nosso País, o sheik número 
um do Catar, Sheik Al Thani.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Seja bem-vindo à Casa, acompanhado pelo Senador 
Gim Argello, um dos principais Senadores desta Casa, 
aqui de Brasília; Na tribuna, está o Senador Rodrigo 
Rollemberg, um grande Senador da República.

Tenha certeza que a saudação que fez Gim Ar-
gello é a saudação desta Presidência e de todo o Con-
gresso Nacional.

Seja bem-vindo ao Brasil. Que esta parceria seja 
permanente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Gim Argello.

Quero cumprimentar o Sheik e dizer que é uma 
honra recebê-lo aqui no plenário do Senado Federal.

Mas, continuando, Sr. Presidente, quero registrar 
outra solicitação que me parece óbvia: o fim da cobran-
ça de impostos entre entes federativos,

ou seja, a União dá o recurso com uma mão e 
retira uma parte do recurso com a outra mão, através 
do Pasep. 

Essa seria uma questão simples de ser resolvida. 
Parece-me que o Senador Aloysio Nunes já apresentou 
um projeto de resolução nesse sentido, que está na 
CAE. Entendo que essa deve ser uma medida a ser 
tomada rapidamente pelo Congresso Nacional.

Em relação à reunião com os prefeitos de capital, 
eu gostaria de ressaltar que, além do apoio a essas 
medidas apresentadas na reunião pelos governado-
res, há também a solicitação de incentivo fiscal ao 
transporte coletivo, para subsidiar as tarifas urbanas 
e metropolitanas. Isso é da maior importância, Se-
nador Paulo Paim, V. Exª que tem se destacado pela 
defesa dos interesses sociais, pela defesa dos traba-
lhadores, pela defesa das categorias de trabalhadores 
mais vulneráveis. Não há sentido algum promovermos 
desonerações tributárias para os automóveis, para os 
veículos de utilização individual e não promovermos 
desonerações para o transporte coletivo. Tanto do ponto 
de vista social quanto do ponto de vista ambiental, é 
inadmissível não haver o mesmo tratamento. 

Não estou aqui questionando a redução do IPI 
para os automóveis. Entendo que foi uma medida corre-
ta e adequada que, tomada naquele momento, ajudou 
a preservar o emprego e a atividade econômica, mas 
precisamos dar pelo menos o mesmo tratamento ao 
transporte coletivo, ao transporte que beneficia uma 
quantidade enorme de trabalhadores em todo o Brasil 
e que tem um impacto ambiental muito menor, o que 
é extremamente positivo do ponto de vista ambiental.

Senador Paulo Paim, disse o Presidente da Câma-
ra, Henrique Eduardo Alves, nas suas palavras iniciais, 
que essas reuniões não seriam reuniões para meros 
discursos, para tirar fotografia, que, depois, não dariam 
em nada. É muito importante que, imediatamente, o 
Senado Federal e a Câmara dos Deputados assumam 
essa agenda, essa que é uma agenda de entendimen-
to. Todos estão concordando com ela. 

Que possamos, imediatamente, nas diversas 
comissões, no plenário do Senado, votar o projeto de 
resolução que amplia a capacidade de investimentos 
nos Estados e nos Municípios e votar o projeto que 
retira a contribuição do Pasep para transferência de 
recursos da União para os demais entes, Estados e 
Municípios, para que possamos efetivamente dar cre-
dibilidade ao Congresso Nacional, na construção de 
uma agenda de interesse nacional.

Tenho convicção, Senador Paulo Paim, de que, 
se o Senado e a Câmara dos Deputados tiverem a 
competência para efetivar essa agenda de interesse 
nacional rapidamente, crescerão muito na credibilidade 
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da opinião pública brasileira e mostrarão que efetiva-
mente nós estamos construindo um novo momento, um 
momento de afirmação do Poder Legislativo, de cons-
trução de uma agenda de interesse nacional, tendo o 
Poder Legislativo como grande protagonista dessa ação, 
fazendo com que melhoremos as condições políticas 
e econômicas do País, por intermédio de uma melhor 
relação entre União, Estados e Municípios.

Esse é o nosso apelo, é o nosso desejo. E vamos 
trabalhar para isso, para começarmos imediatamente a 
apreciar e a votar essa agenda de interesse nacional.

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

RS) – Meus cumprimentos, Senador Rodrigo Rollem-
berg, sempre fazendo pronunciamentos defendendo, 
naturalmente, a Capital Federal, que é a sua base, mas 
também pronunciamentos de caráter nacional, como 
esse sobre o FPE, por exemplo, que é uma preocupa-
ção muito grande do meu Estado, o Rio Grande do Sul.

O Rio Grande do Sul fica entre os Estados que 
mais perdem. O primeiro é Tocantins, Santa Catarina 
e, depois, Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul per-
derá em torno de 26,5%. É inadmissível um prejuízo 
desse para um Estado que tem uma dívida já impagável.

Por isso que, no dia de amanhã, teremos uma 
reunião, para a qual virá o Secretário da Fazenda do 
Rio Grande do Sul, os três Senadores do Rio Grande 
e o Relator da matéria, Senador Walter Pinheiro.

Oxalá consigamos um grande entendimento que 
não permita que o nosso Estado venha, mais uma vez, 
a ser o grande prejudicado.

O Senador Simon e a Senadora Ana Amélia, que 
já retornou, pois estava no exterior, e eu vamos partici-
par dessa reunião na busca de uma saída que atenda 
os interesses de todos e que não traga prejuízo para o 
meu querido Estado do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 192, DE 2013

Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto 
de Lei do Senado nº 242, de 2007-Complementar, que 
Modifica a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezem-
bro de 2006, para permitir a adesão de escolas de ní-
vel médio, pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
de corretagem de seguros e representação comercial 
ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tri-
butos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 
seja apreciado pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, além das comissões constantes do 
despacho inicial.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O requerimento que acaba de ser lido será incluído 
em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 37, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, encami-
nhando, para publicação, o Parecer nº 161, de 2013, 
sobre o Aviso nº 20, de 2012 – CMA, que conclui pela 
apresentação do Requerimento nº 193, de 2013, de 
informações ao Ministro de Estado do Esporte sobre 
as atividades de gerenciamento das ações relativas 
à Copa do Mundo de Futebol de 2014, no âmbito da-
quela Pasta.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 37/2013/CMA

Brasília, 5 de março de 2013 

Assunto: Requerimento de Informações
Senhor Presidente,
De acordo com o art. 216, III e IV, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, na 2ª Reunião Or-
dinária, realizada em 5-3-2013, conforme ata e notas 
taquigráficas anexas, Parecer sobre o AMA nº 20, de 
2012–CMA, pelo encaminhamento de requerimento de 
informações ao Ministro de Estado do Esporte sobre 



12746 Terça-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

as recomendações e determinações feitas no Acórdão 
nº 563/2012–TCU–Plenário, do Tribunal de Contas da 
União (TCU), relativo a levantamento constante da To-
mada de Contas (TC) nº 005.439/2011–6.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Requerimento nº 193, de 2013, de informações ao 
Ministro de Estado do Esporte, irá à Mesa para decisão.

O Aviso nº 20, de 2012-CMA, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência recebeu o Ofício nº 51, de 2013, do 
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, encaminhan-
do, para publicação, o Parecer nº 162, de 2013, que 
conclui por providências que já foram tomadas e pelo 
arquivamento do Aviso nº 49, de 2012.

É o seguinte o Ofício: 

Of. nº 51/2013/CMA

Brasília, 18 de março de 2013

Assunto: Arquivamento – AVS nº 49, de 2012
Senhor Presidente,
Cuida-se do resultado da tramitação do AVS nº 

49 de 2012.
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão 

aprovou, na 3ª Reunião Ordinária da CMA de 2013, na 
data de 12-3-2013, relatório que passa a constituir pa-
recer, de autoria do Senador Sérgio Souza, que conclui 
para que a CMA: a) tome conhecimento; b) Informe à 
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal o 
seu conteúdo; c) Autorize o Presidente da CMA a in-

serir o tema na programação de audiências públicas 
da CMA, e d) Remeta o processado ao Arquivo.

Tendo sido adotadas as providências de “a”a 
“c”, comunico, conforme a nota taquigráfica anexa e o 
item “d” da conclusão do parecer, o arquivamento do 
processado.

Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência, em cumprimento à sua conclu-
são, encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio do Ofício nº 47, Relatório de Viagem do Sena-
dor Acir Gurgacz, referente ao Requerimento nº 9, de 
2013, de missão, no qual relata visita oficial à Polônia, 
no período de 15 de fevereiro a 3 de março de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GSAGUR  nº 47/2013

Brasília, 22 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência 

e, na oportunidade encaminhar Relatório da Missão 
Oficial Parlamentar, Brasil/Polônia, conforme Reque-
rimento nº 9 de 2013, aprovado na Sessão Plenária 
do dia 5 de fevereiro do corrente ano.

Pela atenção, antecipadamente agradeço e no en-
sejo renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Lí-
der do PDT.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Ofício vai à publicação.

O Requerimento vai ao Arquivo.

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

RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
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Senadores que constará da próxima sessão deliberativa 
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 2, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 
União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente 
da Medida Provisória nº 586, de 2012).
Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE); 
e Relator Revisor: Deputado Márcio Macêdo 
(PT/SE), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 7.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 24.12.2012)
Prazo final prorrogado: 18.4.2013

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 2, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 147, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2013 (nº 
4.787/2012, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
as tabelas de salários, vencimentos, soldos e 
demais vantagens aplicáveis aos servidores 
civis, aos militares e aos empregados oriundos 
do ex-Território Federal de Rondônia integran-
tes do quadro em extinção de que trata o art. 
85 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, 
e dá outras providências.
Pendente de parecer da CCJ.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento  

nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-

trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento  

nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB 
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, que estabelece normas sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para dispor sobre crité-
rios de distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá 
outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
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altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011;  
35, 89, 100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 

rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências, para 
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 66, DE 2012

Primeira sessão de discussão, em segundo 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 66, de 2012 (nº 478/2010, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Carlos Bezerra), que altera a redação 
do parágrafo único do art. 7º da Constituição 
Federal para estabelecer a igualdade de direi-
tos trabalhistas entre os trabalhadores domés-
ticos e demais trabalhadores urbanos e rurais.
Parecer sob nº 137, de 2013, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Casildo Maldaner, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-

mento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 

do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
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18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

19 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

20 
PARECER Nº 1.731, DE 2012 

(Indicação nº 1, de 2012, do Senador Renan Calheiros)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
1.731, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Marco Antônio 
Costa, concluindo favoravelmente à Indicação 
nº 1, de 2012, do Senador Renan Calheiros, 

que sugere a criação de banco de dados so-
cioeconômicos, relativos a temas de índole 
federativa.

21 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

22 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão do dia de hoje.

Que Deus ilumine a todos.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 56 minutos.)
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Ata da 37ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 26 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Renan Calheiros, da Srª Vanessa Grazziotin,  
e dos Srs. Paulo Paim e Roberto Requião

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 22 horas e 11 minutos)

É o seguinte o registro de conparecimento:



12898 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
requerimentos que acabam de ser lidos serão 

votados oportunamente.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 194, DE 2013

Com base no artigo 40, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos da 
Casa nos dias 26 e 27 de março de 2013, por estar, 
na qualidade de Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, em 
comitiva Oficial, por indicação do Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calhei-
ros, cumprindo Missão ao Estado Plurinacional da Bo-
lívia, cujo itinerário será Brasília/Oruro/La Paz/Brasília.

Comunico, ainda, nos termos do artigo 39, inciso 
I, do mesmo Diploma Legal, que estarei ausente do 
País no mesmo período.

Brasília, 25 de março de 2013. – Senador Ricar-
do Ferraço.

REQUERIMENTO  
Nº 195, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento nos termos do artigo 40 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa 
Excelência licença para representar a Casa, na condi-
ção de relator da Comissão Externa para acompanhar 
os Programas de Transposição e Revitalização do rio 
São Francisco, em visitas a serem realizadas nos dias 
5 e 6 de abril do corrente.

Comunico ainda, para efeito do disposto no ar-
tigo 13, que me ausentarei dos trabalhos da Casa no 
mesmo período.

Sala das Sessões, abril de 2013. – Senador Hum-
berto Costa.

REQUERIMENTO  
Nº 196, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com o 
art. 40, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, 
licença dos trabalhos da Casa no dia 5 (cinco) de abril de 
2013, com ônus para a Casa, para desempenho de mis-
são destinada a realizar visita as obras de Transposição 
do rio São Francisco, conforme Plano de Trabalho (anexo) 
aprovado pela Comissão Externa para acompanhar os Pro-
gramas de Transposição e Revitalização do rio São Fran-
cisco – CTERIOSFR, criada pelo  RQS nº 514, de 2011.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 98, DE 2013

Altera o art. 93 e acrescenta os arts. 99-A, 
124-A e 124-B à Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui nor-
mas para licitações e contratos da Admi-
nistração Pública e dá outras providências, 
para estabelecer pena para o servidor que 
divulgar a identificação das pessoas que 
tenham retirado o ato de convocação ou 
sido convidados para certame licitatório, 
definir o alcance das penas previstas na 
Lei e para estabelecer diretrizes básicas de 
transparência nos processos licitatórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de 

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

“Art. 22 ...........................................................
 .......................................................................
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
entre pessoas não controladas, direta ou indi-
retamente, por sócios, seus cônjuges ou pa-
rentes, consanguíneos ou afins, na linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, ou nas quais 
haja participação significativa dessas mesmas 
pessoas, em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocató-
rio e o estenderá aos demais cadastrados na 
correspondente especialidade que manifesta-
rem seu interesse com antecedência de até 
24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas.
 ............................................................. ” (NR) 

Art. 2º O art. 93 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93 ...........................................................
Parágrafo único. Incide na mesma pena quem 
divulgar a identificação das pessoas que te-
nham retirado o ato de convocação ou sido 
convidados para certame licitatório.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 33-A, 
99-A, 124-A e 124-B:

“Art. 33-A. É vedado habilitar em uma mes-
ma licitação licitantes controlados, direta ou 
indiretamente, por sócios, seus cônjuges ou 
parentes, consanguíneos ou afins, na linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, ou nas 
quais haja participação significativa dessas 
mesmas pessoas.

Parágrafo único. A resolução da incompatibilidade 
de que trata o caput resolve-se:

I – em favor do licitante com data de constitui-
ção mais antiga;
II – em favor do licitante que primeiro tenha 
retirado o instrumento convocatório, no caso 
de licitantes com igual tempo de constituição;
III – por sorteio, na hipótese de não ser pos-
sível solução pelos incisos I e II.”

“Art. 99-A. As penas estabelecidas nesta Lei 
alcançam, no caso de a sanção recair:
I – sobre pessoa jurídica, também as pessoas 
jurídicas das quais a sancionada, seus sócios, 
respectivos cônjuges ou parentes, consanguí-
neos ou afins, na linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, detenham participação signifi-
cativa ou controle, direto ou indireto;
II – sobre pessoa física, as pessoas jurídicas 
das quais a sancionada, seu cônjuge ou pa-
rentes, consanguíneos ou afins, na linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, detenham 
participação significativa ou controle, direto 
ou indireto.”

“Art. 124-A. Independente das publicações 
determinadas por esta Lei, e observadas as 
disposições da Lei nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011, todos os órgãos e entidades 
da administração direta e indireta da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios devem 
primar pela transparência de todos os atos 
praticados nos procedimentos licitatórios, na 
formalização de dispensas e inexigibilidades 
de licitação, bem como na formalização, exe-
cução e desfazimento dos contratos, sem ne-
cessidade de senha ou qualquer outra forma 
de restrição de acesso, e respeitadas as se-
guintes diretrizes básicas:
I – manter, de forma destacada, em cada uma 
de suas páginas institucionais na Internet, 
acesso à página denominada “Transparência”, 
que conterá:
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a) relação de todas as compras, serviços, obras 
e serviços de engenharia contratados, com a 
identificação do objeto contratado, o preço to-
tal e os preços unitários, quando aplicável, a 
quantidade adquirida, o nome do licitante ao 
qual foi adjudicado o objeto licitado e o valor 
total da operação;
b) outras informações determinadas por lei;
c) outros dados relacionados à transparência 
da gestão que forem julgados pertinentes;
II – transmitir pela Internet, em tempo real, com 
áudio e vídeo, os seguintes procedimentos:
a) abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação relativa à habilitação dos concor-
rentes, e sua apreciação;
b) devolução dos envelopes fechados aos con-
correntes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, quando aplicável;
c) abertura dos envelopes contendo as pro-
postas dos concorrentes habilitados;
d) verificação da conformidade de cada pro-
posta com os correspondentes requisitos;
e) julgamento e classificação das propostas;
f) deliberação da autoridade competente quanto à 
homologação e adjudicação do objeto da licitação;
III – disponibilizar na página “Transparência” 
referida no inciso I:
a) acesso a todos os documentos produzidos, 
pela Administração e pelos particulares, nos 
procedimentos licitatórios, na formalização de 
dispensas e inexigibilidades de licitação, bem 
como na formalização, execução e desfazimen-
to dos contratos, à exceção dos que permitam 
identificar as pessoas que tenham retirado o 
ato de convocação ou sido convidados para 
certame licitatório;
b) acesso às transmissões, em tempo real, 
com áudio e vídeo, dos procedimentos referi-
dos no inciso II.
§ 1º A Administração está impedida de divulgar 
a identificação das pessoas que tenham reti-
rado o ato de convocação ou sido convidados 
para certame licitatório.
§ 2º As disposições deste artigo aplicam-se 
ao pregão, com as necessárias adaptações.
§ 3º No caso do pregão, também deve ser con-
cedido acesso pela Internet, em tempo real, a 
todas as informações eletrônicas disponíveis 
ao pregoeiro.”

“124-B. Ficam estabelecidos os seguintes pra-
zos para o cumprimento das determinações 
dispostas art. 124-A: 

I – 6 (seis) meses para a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios com mais 
de 100.000 (cem mil) habitantes;
II – 1 (um) ano para os Municípios que tenham 
entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem 
mil) habitantes;
III – 2 (dois) anos para os Municípios que te-
nham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos nes-
te artigo serão contados a partir da data de 
publicação da lei que o introduziu nesta Lei.”

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A transparência da gestão é um imperativo da 
República, que deriva do latim res publica (coisa públi-
ca). Tudo o que é gerido pelos administradores públicos 
pertence ao corpo social, o que evidencia a inadmissi-
bilidade de que não seja dada a mais ampla publicidade 
e permitido irrestrito acesso pelos cidadãos aos atos 
administrativos. Naturalmente, existem necessárias 
exceções, mas entre elas não estão a imensa maio-
ria das licitações e das dispensas e inexigibilidades.

A ampla transparência da gestão pública é algo 
desejado e perseguido pelos brasileiros, em especial 
quando se trata do gasto estatal. Este Projeto de Lei 
tem por objetivo auxiliar no alcance desse desiderato. 
Quanto mais transparência, maior será a participação 
direta dos cidadãos e das entidades da sociedade civil 
organizada na fiscalização dos atos praticados pelos 
administradores públicos, além de facilitar sobremaneira 
o trabalho dos órgãos estatais de controle.

A mídia televisiva capitaneou recentemente o 
noticiário de eventos lamentáveis em hospital público 
do Rio de Janeiro, onde empresas mostraram-se usei-
ras e vezeiras da conduta de fraudar procedimentos 
licitatórios e lesar os cofres públicos, em conluio com 
administradores públicos. Só há corrupção se houver 
corrupto e corruptor, se for facilitado que a relação es-
púria entre ambos seja mantida na clandestinidade e 
se for dificultoso perceber seus ajustes. Infelizmente, a 
natureza humana é imperfeita. Corruptos e corruptores 
sempre haverá. Igualmente, não há como impedir que 
se estabeleçam relações ilegítimas entre eles. Mas é 
plenamente viável criar e aperfeiçoar instrumentos 
que permitam a evidenciação de ações encetadas por 
corruptos e corruptores em detrimento do interesse 
público. É isso o que pretendemos nesta proposição.

Vivemos numa era em que a informação pode 
circular livre e facilmente, em especial por meio da 
Internet. Não há, portanto, fundamento plausível para 
que a Administração não faça uso desse instrumento 
no cumprimento da obrigação de dar a devida satisfa-
ção à população quanto ao uso dos recursos públicos.
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Propomos neste projeto a observância do prima-
do da transparência em todos os atos praticados pela 
Administração Pública nos procedimentos licitatórios, 
na formalização de dispensas e inexigibilidades de 
licitação, assim como na formalização, execução e 
desfazimento dos contratos. As diretrizes básicas, mas 
não únicas, para atingir o cumprimento desse princí-
pio são: i) manter uma página na Internet denominada 
“Transparência”, que deverá conter relação de todas 
as compras, serviços, obras e serviços de engenharia 
contratados, com a identificação do objeto contratado, 
o preço total e os preços unitários, quando aplicável, 
a quantidade adquirida, o nome do licitante ao qual 
foi adjudicado o objeto licitado e o valor total da ope-
ração; e ii) outras informações que a lei determine ou 
que sejam julgadas de relevância.

Essa mesma página deve permitir acesso, em tem-
po real, com áudio e vídeo, dos atos mais importantes do 
procedimento licitatório ou de dispensas e inexigibilidades.

Todos os documentos produzidos, pela Adminis-
tração e pelos particulares, nos procedimentos licitató-
rios, na formalização de dispensas e inexigibilidades 
de licitação, bem como na formalização, execução e 
desfazimento dos contratos, à exceção dos que permi-
tam identificar as pessoas que tenham retirado o ato 
de convocação ou sido convidados para certame lici-
tatório, também serão possíveis de serem acessados 
por meio da página “Transparência”.

Outra questão que resolvemos enfrentar é o da 
irrestrita e, apenas aparentemente, descompromissada 
divulgação das pessoas que tenham retirado o ato de 
convocação ou sido convidados para certame licitatório. 
Desnecessário explicar que conhecer previamente os 
concorrentes só favorece aos licitantes, sendo contrário 
aos interesses da Administração e ao objetivo de obter 
a proposta mais vantajosa. Estabelece-se a vedação 
expressa a que seja feita tal divulgação e define-se 
sanção para quem a desrespeite.

Outros cânceres a serem extirpados são a par-
ticipação em uma mesma licitação de empresas que 
tenham como controladores as mesmas pessoas ou 
seus cônjuges ou parentes e o da criação de outras 
empresas por mesmos sócios, seus cônjuges ou pa-
rentes para fugir a sanções. O Projeto contém dispo-
sitivos que combatem essas práticas.

Para permitir a implementação dos ditames do 
novel art. 124-A, a proposição prevê prazos diferencia-
dos para sua implementação, de acordo com o perfil 
das unidades federadas.

Considerando a relevância da matéria e os prin-
cípios do interesse público, da impessoalidade, da pu-
blicidade e da transparência, contamos com o apoio 
dos ilustres Senadores e Senadoras para a aprovação 
deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, – Senador João Capiberibe.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências.

Art. 22. São modalidades de licitação: 
I – concorrência; 
II – tomada de preços; 
III – convite; 
IV – concurso; 
V – leilão. 

....................................................................................
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre inte-

ressados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo 
de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados na correspon-
dente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas.

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o Os índices a que se refere este artigo não po-
derão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores 
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou 
celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

§ 2o O produto da arrecadação da multa rever-
terá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal. 

Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos 
para permissão ou concessão de serviços públicos os 
dispositivos desta Lei que não conflitem com a legisla-
ção específica sobre o assunto. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. As exigências contidas nos in-
cisos II a IV do § 2o do art. 7o serão dispensadas nas 
licitações para concessão de serviços com execução 
prévia de obras em que não foram previstos desem-
bolso por parte da Administração Pública concedente. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 99, DE 2013 

Acrescenta dispositivo ao art. 8º da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, para vedar a 
suspensão ou o cancelamento da execução 
de obra pública nas condições que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 8.666, de 21 de maio 

de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
renomeado o atual parágrafo único como §1º:

Art. 8º  ............................................................
§ 1º  ...............................................................
§ 2º Iniciada a execução da obra, é vedada sua 
suspensão ou cancelamento por razões pree-
xistentes à aprovação do projeto básico. (NR)

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

Justificação

Um dos grandes problemas com que se defron-
ta o administrador brasileiro, quando este se encontra 
imbuído do saudável propósito de contribuir para o de-
senvolvimento do País, ou de seu estado, ou da cidadã 
cuja prefeitura se encontra sob sua responsabilidade, 
consiste na triste realidade das obras inacabadas, 
porque suspensas ou canceladas mediante decisão 
judicial ou outro motivo.

Pode ocorrer, é certo, que a execução de uma 
obra seja suspensa ou mesmo cancelada por razões 
legítimas, que o administrador não conhecia à época 
do processo licitatório. Nesse caso, será razoável que 
o Judiciário, provocado, decida nesse sentido.

Parece-nos, entretanto, que uma obra pública cuja 
execução tenha sido iniciada, não deve ser suspensa 
ou cancelada caso as razões para tal já se encontra-
vam presentes quando aprovado o projeto básico, com 
todas as exigências respectivas.

O presente projeto de lei buscar homenagear a 
eficiência da administração, as exigências relativas à 
economicidade, além do princípio da continuidade, 
porque não faz sentido que sigamos convivendo com 
o triste espetáculo das obras inacabadas, em detri-
mento dos interesses da sociedade brasileira e suas 
exigências de desenvolvimento.

Solicitamos aos eminentes pares, portanto, o 
apoio indispensável à tramitação, ao aperfeiçoamento 
e à aprovação do projeto que ora apresentamos.

Sala das Sessões, 26 de março de 2013. – Se-
nador Acir Gurcacz, PDT/RO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Texto compilado 
Mensagem de veto 
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011 
(Vide Lei nº 12.598, de 2012) 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I 
Das Disposições Gerais

Seção I 
Dos Princípios

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre li-
citações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações 
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta 
Lei, além dos órgãos da administração direta, os fun-
dos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 
empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamen-
te pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicida-
de, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando contratadas 
com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, conside-
ra-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada.

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia e a sele-
cionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impesso-
alidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instru-
mento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a obser-
vância do princípio constitucional da isonomia, a sele-
ção da proposta mais vantajosa para a administração 
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e a promoção do desenvolvimento nacional, e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da pro-
bidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observân-
cia do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoa-
lidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 
2010) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato;

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo 
e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevan-
te para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei 
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprome-
tam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevan-
te para o específico objeto do contrato, ressalvado o 
disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada 
pela Lei nº 12.349, de 2010)

II – estabelecer tratamento diferenciado de na-
tureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangei-
ras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade 
e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos fi-

nanciamentos de agências internacionais, ressalvado 
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 
8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 2o Em igualdade de condições, como critério 
de desempate, será assegurada preferência, sucessi-
vamente, aos bens e serviços:

I – produzidos ou prestados por empresas bra-
sileiras de capital nacional; (Revogado pela Lei nº 
12.349, de 2010)

II – produzidos no País; 
III – produzidos ou prestados por empresas bra-

sileiras.
 I – produzidos no País; (Redação dada pela Me-

dida Provisória nº 495, de 2010) 
 II – produzidos ou prestados por empresas bra-

sileiras; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 
495, de 2010)

 III – produzidos ou prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecno-
logia no País. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

IV – produzidos ou prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tec-
nologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos 
e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a res-
pectiva abertura.

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
 § 5o Nos processos de licitação previstos no ca-

put, poderá ser estabelecida margem de preferência 
para produtos manufaturados e serviços nacionais que 
atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

 § 6o A margem de preferência por produto, ser-
viço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que 
refere o § 5o, será definida pelo Poder Executivo Federal, 
limitada a até vinte e cinco por cento acima do preço 
dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

 § 7o A margem de preferência de que trata o § 6o 
será estabelecida com base em estudos que levem 
em consideração: (Incluído pela Medida Provisória nº 
495, de 2010)

 I – geração de emprego e renda; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

 II – efeito na arrecadação de tributos federais, 
estaduais e municipais; e (Incluído pela Medida Pro-
visória nº 495, de 2010)

 III – desenvolvimento e inovação tecnológica 
realizados no País. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)
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 § 8o Respeitado o limite estabelecido no § 6o, po-
derá ser estabelecida margem de preferência adicional 
para os produtos manufaturados e para os serviços 
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 495, de 2010)

 § 9o As disposições contidas nos §§ 5o, 6o e 8o 
deste artigo não se aplicam quando não houver pro-
dução suficiente de bens manufaturados ou capacida-
de de prestação dos serviços no País. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

 § 10. A margem de preferência a que se refere 
o § 6o será estendida aos bens e serviços originários 
dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mer-
cosul, após a ratificação do Protocolo de Contratações 
Públicas do Mercosul, celebrado em 20 de julho de 
2006, e poderá ser estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários de outros países, com 
os quais o Brasil venha assinar acordos sobre com-
pras governamentais. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

 § 11. Os editais de licitação para a contratação 
de bens, serviços e obras poderão exigir que o contra-
tado promova, em favor da administração pública ou 
daqueles por ela indicados, medidas de compensação 
comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições 
vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, 
na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

 § 12. Nas contratações destinadas à implanta-
ção, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas 
de tecnologia de informação e comunicação, consi-
derados estratégicos em ato do Poder Executivo Fe-
deral, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços 
com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de 
acordo com o processo produtivo básico de que trata 
a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

§ 5o Nos processos de licitação previstos no ca-
put, poderá ser estabelecido margem de preferência 
para produtos manufaturados e para serviços nacionais 
que atendam a normas técnicas brasileiras. (Incluído 
pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 6o A margem de preferência de que trata o § 
5o será estabelecida com base em estudos revistos 
periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010) (Vide Decreto nº 7.713, de 2012) 
(Vide Decreto nº 7.709, de 2012) (Vide Decreto nº 
7.756, de 2012)

I – geração de emprego e renda; (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

II – efeito na arrecadação de tributos federais, 
estaduais e municipais; (Incluído pela Lei nº 12.349, 
de 2010)

III – desenvolvimento e inovação tecnológica rea-
lizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

IV – custo adicional dos produtos e serviços; 
e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

V – em suas revisões, análise retrospectiva de 
resultados. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 7o Para os produtos manufaturados e serviços 
nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País, poderá ser estabele-
cido margem de preferência adicional àquela prevista 
no § 5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 8o As margens de preferência por produto, ser-
viço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que se 
referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo Poder Exe-
cutivo federal, não podendo a soma delas ultrapassar 
o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
preço dos produtos manufaturados e serviços estran-
geiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o e 7o des-
te artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja 
capacidade de produção ou prestação no País seja 
inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

I – à quantidade a ser adquirida ou contratada; 
ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

II – ao quantitativo fixado com fundamento no 
§ 7o do art. 23 desta Lei, quando for o caso. (Incluído 
pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 10. A margem de preferência a que se refere 
o § 5o poderá ser estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários dos Estados Partes 
do Mercado Comum do Sul – Mercosul. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

§ 11. Os editais de licitação para a contratação 
de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, exigir que o 
contratado promova, em favor de órgão ou entidade 
integrante da administração pública ou daqueles por 
ela indicados a partir de processo isonômico, medidas 
de compensação comercial, industrial, tecnológica ou 
acesso a condições vantajosas de financiamento, cumu-
lativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder 
Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 12. Nas contratações destinadas à implanta-
ção, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas 
de tecnologia de informação e comunicação, conside-
rados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, 
a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com 
tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acor-
do com o processo produtivo básico de que trata a Lei 
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no 10.176, de 11 de janeiro de 2001. (Incluído pela Lei 
nº 12.349, de 2010)

§ 13. Será divulgada na internet, a cada exer-
cício financeiro, a relação de empresas favorecidas 
em decorrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 
deste artigo, com indicação do volume de recursos 
destinados a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)

Art. 4o Todos quantos participem de licitação pro-
movida pelos órgãos ou entidades a que se refere o 
art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância 
do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, po-
dendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvol-
vimento, desde que não interfira de modo a perturbar 
ou impedir a realização dos trabalhos.

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto 
nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Art. 5o Todos os valores, preços e custos utiliza-
dos nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 
42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, 
no pagamento das obrigações relativas ao fornecimen-
to de bens, locações, realização de obras e prestação 
de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada 
de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 
razões de interesse público e mediante prévia justifica-
tiva da autoridade competente, devidamente publicada.

§ 1o Os créditos a que se refere este artigo terão 
seus valores corrigidos por critérios previstos no ato 
convocatório e que lhes preservem o valor.

§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior 
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias 
que atenderam aos créditos a que se refere.

§ 2o A correção de que trata o parágrafo anterior 
cujo pagamento será feito junto com o principal, cor-
rerá à conta das mesmas dotações orçamentárias que 
atenderam aos créditos a que se referem. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Observados o disposto no caput, os pagamen-
tos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapas-
sem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo 
do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apre-
sentação da fatura. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Seção II 
Das Definições

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Obra – toda construção, reforma, fabricação, 

recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta;

II – Serviço – toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administra-
ção, tais como: demolição, conserto, instalação, mon-
tagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

III – Compra – toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV – Alienação – toda transferência de domínio 
de bens a terceiros;

V – Obras, serviços e compras de grande vulto – 
aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte 
e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea “c” do 
inciso I do art. 23 desta Lei;

VI – Seguro-Garantia – o seguro que garante o 
fiel cumprimento das obrigações assumidas por em-
presas em licitações e contratos;

VII – Execução direta – a que é feita pelos órgãos 
e entidades da Administração, pelos próprios meios;

VIII – Execução indireta – a que o órgão ou en-
tidade contrata com terceiros, sob qualquer das se-
guintes modalidades:

VIII – Execução indireta – a que o órgão ou enti-
dade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes 
regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global – quando se con-
trata a execução da obra ou do serviço por preço certo 
e total;

b) empreitada por preço unitário – quando se 
contrata a execução da obra ou do serviço por preço 
certo de unidades determinadas;

c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
d) tarefa – quando se ajusta mão-de-obra para 

pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem for-
necimento de materiais;

e) empreitada integral – quando se contrata um 
empreendimento em sua integralidade, compreendendo 
todas as etapas das obras, serviços e instalações ne-
cessárias, sob inteira responsabilidade da contratada 
até a sua entrega ao contratante em condições de en-
trada em operação, atendidos os requisitos técnicos e 
legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características ade-
quadas às finalidades para que foi contratada;

IX – Projeto Básico – conjunto de elementos ne-
cessários e suficientes, com nível de precisão adequa-
do, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos prelimina-
res, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
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e que possibilite a avaliação do custo da obra e a defi-
nição dos métodos e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de for-
ma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, sufi-
cientemente detalhadas, de forma a minimizar a ne-
cessidade de reformulação ou de variantes durante as 
fases de elaboração do projeto executivo e de realiza-
ção das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e 
de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem 
como suas especificações que assegurem os melho-
res resultados para o empreendimento, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a de-
dução de métodos construtivos, instalações provisórias 
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar 
o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação 
e gestão da obra, compreendendo a sua programação, 
a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização 
e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e forneci-
mentos propriamente avaliados;

X – Projeto Executivo – o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, 
de acordo com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

XI – Administração Pública – a administração 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito priva-
do sob controle do poder público e das fundações por 
ele instituídas ou mantidas;

XII – Administração – órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera 
e atua concretamente;

XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divul-
gação da Administração Pública;

XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial de divul-
gação da Administração Pública, sendo para a União 
o Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, o que for definido nas respec-
tivas leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – Contratante – é o órgão ou entidade sig-
natária do instrumento contratual; 

XV – Contratado – a pessoa física ou jurídica 
signatária de contrato com a Administração Pública;

XVI – Comissão – comissão, permanente ou 
especial, criada pela Administração com a função de 

receber, examinar e julgar todos os documentos e pro-
cedimentos relativos às licitações e ao cadastramento 
de licitantes.

 XVII – produtos manufaturados nacionais – pro-
dutos manufaturados, produzidos no território nacional 
de acordo com o processo produtivo básico ou regras 
de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Fede-
ral; (Incluído pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

 XVIII – serviços nacionais – serviços presta-
dos no País, nas condições estabelecidas pelo Poder 
Executivo Federal; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 495, de 2010)

 XIX – sistemas de tecnologia de informação e 
comunicação estratégicos – bens e serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação cuja descontinuidade 
provoque dano significativo à administração pública e 
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos 
relacionados às informações críticas: disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 495, de 2010)

XVII – produtos manufaturados nacionais – pro-
dutos manufaturados, produzidos no território nacional 
de acordo com o processo produtivo básico ou com as 
regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo 
federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XVIII – serviços nacionais – serviços prestados 
no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Exe-
cutivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

XIX – sistemas de tecnologia de informação e co-
municação estratégicos – bens e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação cuja descontinuidade 
provoque dano significativo à administração pública e 
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos 
relacionados às informações críticas: disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.349, de 2010)

Seção III 
Das Obras e Serviços

Art. 7o As licitações para a execução de obras e 
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
§ 1o A execução de cada etapa será obrigato-

riamente precedida da conclusão e aprovação, pela 
autoridade competente, dos trabalhos relativos às 
etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o 
qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com 
a execução das obras e serviços, desde que também 
autorizado pela Administração.
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§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser 
licitados quando:

I – houver projeto básico aprovado pela autoridade 
competente e disponível para exame dos interessados 
em participar do processo licitatório;

II – existir orçamento detalhado em planilhas 
que expressem a composição de todos os seus cus-
tos unitários; 

III – houver previsão de recursos orçamentários 
que assegurem o pagamento das obrigações decor-
rentes de obras ou serviços a serem executadas no 
exercício financeiro em curso, de acordo com o res-
pectivo cronograma;

IV – o produto dela esperado estiver contempla-
do nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de 
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando 
for o caso.

§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a ob-
tenção de recursos financeiros para sua execução, 
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de 
empreendimentos executados e explorados sob o regi-
me de concessão, nos termos da legislação específica.

§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da li-
citação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 
correspondam às previsões reais do projeto básico 
ou executivo.

§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto 
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, 
características e especificações exclusivas, salvo nos 
casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda 
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, pre-
visto e discriminado no ato convocatório.

§ 6o A infringência do disposto neste artigo im-
plica a nulidade dos atos ou contratos realizados e 
a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 7o Não será ainda computado como valor da 
obra ou serviço, para fins de julgamento das propos-
tas de preços, a atualização monetária das obrigações 
de pagamento, desde a data final de cada período de 
aferição até a do respectivo pagamento, que será cal-
culada pelos mesmos critérios estabelecidos obriga-
toriamente no ato convocatório.

§ 8o Qualquer cidadão poderá requerer à Admi-
nistração Pública os quantitativos das obras e preços 
unitários de determinada obra executada.

§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também, 
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibi-
lidade de licitação.

Art. 8o A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 

seus custos atual e final e considerados os prazos de 
sua execução.

§ 1º As obras, serviços e fornecimentos serão 
divididos em tantas parcelas quantas se comprova-
rem técnica e economicamente viáveis, a critério e 
por conveniência da Administração, procedendo-se 
à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade, sem perda da economia de escala.

§ 2º É proibido o retardamento imotivado da 
execução de parcela de obra ou serviço, se existente 
previsão orçamentária para sua execução total, salvo 
insuficiência financeira de recursos ou comprovado 
motivo de ordem técnica, justificados em despacho 
circunstanciado das autoridades a que se refere o art. 
26 desta lei.

§ 3º Na execução parcelada, inclusive nos casos 
admitidos neste artigo, a cada etapa ou conjunto de 
etapas da obra, serviço ou fornecimento, há de cor-
responder licitação distinta, preservada a modalidade 
pertinente para a execução total do objeto da licitação.

§ 4º Em qualquer caso, a autorização da des-
pesa será feita para o custo final da obra ou serviço 
projetados.

Parágrafo único. É proibido o retardamento imo-
tivado da execução de obra ou serviço, ou de suas 
parcelas, se existente previsão orçamentária para 
sua execução total, salvo insuficiência financeira ou 
comprovado motivo de ordem técnica, justificados 
em despacho circunstanciado da autoridade a que se 
refere o art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

Art. 9o Não poderá participar, direta ou indireta-
mente, da licitação ou da execução de obra ou serviço 
e do fornecimento de bens a eles necessários:

I – o autor do projeto, básico ou executivo, pes-
soa física ou jurídica;

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado;

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

§ 1o É permitida a participação do autor do projeto 
ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como 
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, su-
pervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço 
da Administração interessada.

§ 2o O disposto neste artigo não impede a licitação 
ou contratação de obra ou serviço que inclua a elabo-
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ração de projeto executivo como encargo do contratado 
ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3o Considera-se participação indireta, para fins 
do disposto neste artigo, a existência de qualquer víncu-
lo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
aos membros da comissão de licitação. 

Art. 10. As obras e serviços poderão ser execu-
tados nos seguintes regimes:

Art. 10. As obras e serviços poderão ser execu-
tados nas seguintes formas: (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

I – execução direta;
II – execução indireta, nas seguintes modalidades:
II – execução indireta, nos seguintes regimes: 

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) (VETADO)
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
d) tarefa;
e) empreitada integral.
Parágrafo único. (VETADO)
Parágrafo único. (Vetado). (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mes-

mos fins terão projetos padronizados por tipos, cate-
gorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão 
não atender às condições peculiares do local ou às 
exigências específicas do empreendimento. 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmente 
os seguintes requisitos:

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos 
de obras e serviços serão considerados principalmen-
te os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

I – segurança;
II – funcionalidade e adequação ao interesse 

público;
III – economia na execução, conservação e ope-

ração;
IV – possibilidade de emprego de mão-de-obra, 

materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 
local para execução, conservação e operação;

V – facilidade na execução, conservação e opera-
ção, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;

VI – adoção das normas técnicas adequadas;

VI – adoção das normas técnicas, de saúde e 
de segurança do trabalho adequadas; (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

VII – impacto ambiental. 

Seção IV 
Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados os tra-
balhos relativos a:

I – estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos;

II – pareceres, perícias e avaliações em geral;
III – assessorias ou consultorias técnicas e au-

ditorias financeiras;
III – assessorias ou consultorias técnicas e au-

ditorias financeiras ou tributárias; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

IV – fiscalização, supervisão ou gerenciamento 
de obras ou serviços;

V – patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas;

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII – restauração de obras de arte e bens de 

valor histórico.
VIII – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 

1994)
§ 1o Ressalvados os casos de inexigibilidade de 

licitação, os contratos para a prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados deverão, prefe-
rencialmente, ser celebrados mediante a realização 
de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou 
remuneração.

§ 2o Aos serviços técnicos previstos neste ar-
tigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 111 
desta Lei.

§ 3o A empresa de prestação de serviços técnicos 
especializados que apresente relação de integrantes 
de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou 
como elemento de justificação de dispensa ou inexigi-
bilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os 
referidos integrantes realizem pessoal e diretamente 
os serviços objeto do contrato.

Seção V 
Das Compras

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a ade-
quada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem 
lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deve-
rão: (Regulamento) (Regulamento) (Vigência)
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I – atender ao princípio da padronização, que 
imponha compatibilidade de especificações técnicas 
e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e ga-
rantia oferecidas; 

II – ser processadas através de sistema de re-
gistro de preços; 

III – submeter-se às condições de aquisição e 
pagamento semelhantes às do setor privado;

IV – ser subdivididas em tantas parcelas quan-
tas necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade;

V – balizar-se pelos preços praticados no âmbi-
to dos órgãos e entidades da Administração Pública. 

§ 1o O registro de preços será precedido de am-
pla pesquisa de mercado.

§ 2o Os preços registrados serão publicados tri-
mestralmente para orientação da Administração, na 
imprensa oficial.

§ 3o O sistema de registro de preços será regu-
lamentado por decreto, atendidas as peculiaridades 
regionais, observadas as seguintes condições: 

I – seleção feita mediante concorrência;
II – estipulação prévia do sistema de controle e 

atualização dos preços registrados;
III – validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obri-

ga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às lici-
tações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições.

§ 5o O sistema de controle originado no quadro 
geral de preços, quando possível, deverá ser infor-
matizado.

§ 6o Qualquer cidadão é parte legítima para im-
pugnar preço constante do quadro geral em razão 
de incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado.

§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I – a especificação completa do bem a ser adqui-

rido sem indicação de marca; 
II – a definição das unidades e das quantidades 

a serem adquiridas em função do consumo e utiliza-
ção prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas 
de estimação; 

III – as condições de guarda e armazenamento 
que não permitam a deterioração do material. 

§ 8o O recebimento de material de valor supe-
rior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, para 
a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma 
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros.

Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a re-
lação de todas as compras feitas pela Administração 
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identifica-
ção do bem comprado, seu preço unitário, a quanti-
dade adquirida, o nome do vendedor e o valor total 
da operação.

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, em 
órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos 
de amplo acesso público, à relação de todas as com-
pras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de 
maneira a clarificar a identificação do bem comprado, 
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome 
do vendedor e o valor total da operação, podendo ser 
aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa 
e inexigibilidade de licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos casos de dispensa de licitação previstos no 
inciso IX do art. 24. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Seção VI 
Das Alienações

Art. 17. A alienação de bens da Administração 
Pública, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação 
e obedecerá às seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização 
legislativa para órgãos da administração direta e enti-
dades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclu-
sive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro 

órgão ou entidade da Administração Pública, de qual-
quer esfera de governo; (Vide Medida Provisória nº 
335, de 2006)

 b) doação, permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alí-
neas f e h; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

 b) doação, permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 
alíneas “f”, “h” e “i”; (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 458, de 2009)

b) doação, permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da administração pública, de qual-
quer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíne-
as f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos re-
quisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 

d) investidura; 
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e) venda a outro órgão ou entidade da administra-
ção pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) alienação, concessão de direito real de uso, lo-
cação ou permissão de uso de bens imóveis construídos 
e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais de interesse social, por órgãos 
ou entidades da administração pública especificamente 
criados para esse fim; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 
1994) (Vide Medida Provisória nº 292, de 2006) (Vide 
Medida Provisória nº 335, de 2006)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, 
concessão de direito real de uso, locação ou permis-
são de uso de bens imóveis residenciais construídos, 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou enti-
dades da administração pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de 
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos 
da Administração Pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

g) procedimentos de regularização fundiária de 
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
458, de 2009)

g) procedimentos de legitimação de posse de 
que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos 
da Administração Pública em cuja competência legal 
inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, con-
cessão de direito real de uso, locação ou permissão de 
uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local 
com área de até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros 
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de 
regularização fundiária de interesse social desenvolvi-
dos por órgãos ou entidades da administração pública; 
(Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, 
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União 
na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limi-
te de quinze módulos fiscais ou mil e quinhentos hec-
tares, para fins de regularização fundiária, atendidos 
os requisitos legais; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 458, de 2009)

i) alienação e concessão de direito real de uso, 
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União 
na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o li-

mite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e 
quinhentos hectares), para fins de regularização fun-
diária, atendidos os requisitos legais; (Incluído pela Lei 
nº 11.952, de 2009)

II – quando móveis, dependerá de avaliação prévia 
e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e 
uso de interesse social, após avaliação de sua oportu-
nidade e conveniência sócio-econômica, relativamente 
à escolha de outra forma de alienação; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre ór-
gãos ou entidades da Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas 
em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação per-
tinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados 
por órgãos ou entidades da Administração Pública, em 
virtude de suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos para outros 
órgãos ou entidades da Administração Pública, sem 
utilização previsível por quem deles dispõe. 

§ 1o Os imóveis doados com base na alínea “b” 
do inciso I deste artigo, cessadas as razões que jus-
tificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da 
pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo 
beneficiário. 

§ 2o A Administração poderá conceder direito real 
de uso de bens imóveis, dispensada licitação, quando 
o uso se destina a outro órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública.

§ 2o A Administração também poderá conceder 
título de propriedade ou de direito real de uso de imó-
veis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se: 
(Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005)

I – a outro órgão ou entidade da Administração 
Pública, qualquer que seja a localização do imóvel; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – a pessoa física que, nos termos de lei, regu-
lamento ou ato normativo do órgão competente, haja 
implementado os requisitos mínimos de cultura e mo-
radia sobre área rural situada na região da Amazônia 
Legal, definida no art. 2o da Lei no 5.173, de 27 de 
outubro de 1966, superior à legalmente passível de 
legitimação de posse referida na alínea g do inciso I 
do caput deste artigo, atendidos os limites de área de-
finidos por ato normativo do Poder Executivo. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005) (Regulamento)

 II – a pessoa física que, nos termos da lei, re-
gulamento ou ato normativo do órgão competente, 
haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre 
área rural situada na região da Amazônia Legal, de-



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 12911 

finida no art. 1o, § 2o, inciso VI, da Lei no 4.771, de 22 
de setembro de 1965, superior a um módulo fiscal e 
limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde 
que não exceda mil e quinhentos hectares; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 458, de 2009)

II – a pessoa natural que, nos termos da lei, re-
gulamento ou ato normativo do órgão competente, 
haja implementado os requisitos mínimos de cultura, 
ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre 
área rural situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um) 
módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, 
desde que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos hec-
tares); (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

§ 2o-A. As hipóteses da alínea g do inciso I do 
caput e do inciso II do § 2o deste artigo ficam dispen-
sadas de autorização legislativa, porém submetem-se 
aos seguintes condicionamentos: (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

 § 2o-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dis-
pensadas de autorização legislativa, porém submetem-
-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 458, de 2009)

§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dis-
pensadas de autorização legislativa, porém submetem-
-se aos seguintes condicionamentos: (Redação dada 
pela Lei nº 11.952, de 2009)

I – aplicação exclusivamente às áreas em que a 
detenção por particular seja comprovadamente ante-
rior a 1o de dezembro de 2004; (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

II – submissão aos demais requisitos e impedi-
mentos do regime legal e administrativo da destinação 
e da regularização fundiária de terras públicas; (Inclu-
ído pela Lei nº 11.196, de 2005)

III – vedação de concessões para hipóteses de 
exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de 
destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou 
administrativas de zoneamento ecológico-econômico; 
e (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – previsão de rescisão automática da conces-
são, dispensada notificação, em caso de declaração de 
utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo: 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

I – só se aplica a imóvel situado em zona rural, 
não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente 
a sua exploração mediante atividades agropecuárias; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

II – fica limitada a áreas de até 500 (quinhentos) 
hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 
superiores a esse limite; e (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005)

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos 
fiscais, vedada a dispensa de licitação para áreas su-
periores a esse limite; e (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 422, de 2008).

II – fica limitada a áreas de até quinze módu-
los fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos 
hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 
superiores a esse limite; (Redação dada pela Lei nº 
11.763, de 2008)

III – pode ser cumulada com o quantitativo de 
área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso 
I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II 
deste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.763, de 
2008)

§ 3º Entende-se por investidura, para os fins desta 
lei, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros 
de área remanescente ou resultante de obra pública, 
área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por 
preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse 
não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
constante da alínea a do inciso II do art. 23 desta lei.

§ 3o Entende-se por investidura, para os fins desta 
lei: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I – a alienação aos proprietários de imóveis lin-
deiros de área remanescente ou resultante de obra 
pública, área esta que se tornar inaproveitável isola-
damente, por preço nunca inferior ao da avaliação e 
desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor constante da alínea “a” do inciso II do 
art. 23 desta lei; (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – a alienação, aos legítimos possuidores dire-
tos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis 
para fins residenciais construídos em núcleos urbanos 
anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados 
dispensáveis na fase de operação dessas unidades e 
não integrem a categoria de bens reversíveis ao final 
da concessão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 4º A doação com encargo poderá ser licitada, 
e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de 
reversão, sob pena de nulidade do ato.

§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu 
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob 
pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação 
no caso de interesse público devidamente justificado; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, caso o 
donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de 
financiamento, a cláusula de reversão e demais obriga-
ções serão garantidas por hipoteca em segundo grau 
em favor do doador. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 6o Para a venda de bens móveis avaliados, 
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao 
limite previsto no art. 23, inciso II, alínea “b” desta Lei, 
a Administração poderá permitir o leilão. (Incluído pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.481, de 
2007)

Art. 18. Na concorrência para a venda de bens 
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à compro-
vação do recolhimento de quantia correspondente a 
5% (cinco por cento) da avaliação.

Parágrafo único. Para a venda de bens móveis 
avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não 
superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alínea 
b desta lei, a Administração poderá permitir o leilão. 
(Revogado pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 19. Os bens imóveis da Administração Pú-
blica, cuja aquisição haja derivado de procedimentos 
judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alie-
nados por ato da autoridade competente, observadas 
as seguintes regras:

I – avaliação dos bens alienáveis;
II – comprovação da necessidade ou utilidade 

da alienação;
III – adoção do procedimento licitatório.
III – adoção do procedimento licitatório, sob a 

modalidade de concorrência ou leilão. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo II 
Da Licitação

Seção I 
Das Modalidades, Limites e Dispensa

Art. 20. As licitações serão efetuadas no local onde 
se situar a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
impedirá a habilitação de interessados residentes ou 
sediados em outros locais.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos edi-
tais das concorrências e tomadas de preços, embora 
realizadas no local da repartição interessada, deverão 
ser publicados com antecedência, durante 3 (três) dias 
consecutivos, obrigatória e contemporaneamente:

I – no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitação feita por órgão da Administração Pública Fe-
deral ou do Distrito Federal e, ainda, quando se tratar 
de obras, compras e serviços financiados parcial ou 
totalmente com recursos federais ou garantidos por 
instituições federais;

II – no Diário Oficial do Estado onde será reali-
zada a obra ou serviço, quando se tratar de licitação 
de órgãos da Administração Estadual ou Municipal;

III – em pelo menos um jornal diário de grande 
circulação no Estado ou, se houver, no Município onde 
será realizada a obra ou serviço, podendo ainda a Ad-
ministração, para ambos os casos, conforme o vulto da 
concorrência, utilizar-se de outros meios de divulgação 
para ampliar a área de competição.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos edi-
tais das concorrências, das tomadas de preços, dos 
concursos e dos leilões, embora realizados no local da 
repartição interessada, deverão ser publicados com an-
tecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitação feita por órgão ou entidade da Administração 
Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras 
financiadas parcial ou totalmente com recursos fede-
rais ou garantidas por instituições federais; (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Fe-
deral quando se tratar, respectivamente, de licitação 
feita por órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III – em jornal diário de grande circulação no 
Estado e também, se houver, em jornal de circulação 
no Município ou na região onde será realizada a obra, 
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o 
bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto 
da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação 
para ampliar a área de competição. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do 
local em que os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre 
a licitação.

§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das pro-
postas ou da realização do evento será: 

I – 30 (trinta) dias para a concorrência;
II – 45 (quarenta e cinco) dias para o concurso;
III – 15 (quinze) dias para a tomada de preços 

ou leilão;
IV – 45 (quarenta e cinco) dias para a licitação 

do tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou quando 
o contrato a ser celebrado contemplar a modalidade 
de empreitada integral;

V – 5 (cinco) dias úteis para o convite.
I – quarenta e cinco dias para: (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) concurso; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)
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b) concorrência, quando o contrato a ser cele-
brado contemplar o regime de empreitada integral ou 
quando a licitação for do tipo “melhor técnica” ou “téc-
nica e preço”; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – trinta dias para: (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

a) concorrência, nos casos não especificados 
na alínea “b” do inciso anterior; (Incluída pela Lei nº 
8.883, de 1994)

b) tomada de preços, quando a licitação for do 
tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”; (Incluída pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

III – quinze dias para a tomada de preços, nos 
casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior, 
ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV – cinco dias úteis para convite. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo ante-
rior serão contados a partir da primeira publicação do 
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda 
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer 
mais tarde.

§ 3o Os prazos estabelecidos no parágrafo an-
terior serão contados a partir da última publicação do 
edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda 
da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer 
mais tarde. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o Qualquer modificação no edital exige divul-
gação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inqüestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

Art. 22. São modalidades de licitação: 
I – concorrência; 
II – tomada de preços; 
III – convite; 
IV – concurso; 
V – leilão. 
§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requi-
sitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licita-
ção entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.

§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre inte-
ressados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 

ou não, escolhidos e convidados em número mínimo 
de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados na correspon-
dente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas.

§ 4o Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho téc-
nico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias.

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a Administração ou de produtos legal-
mente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao da avaliação.

§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo 
na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, é 
vedado repetir o convite aos mesmos escolhidos na 
licitação imediatamente anterior realizada para objeto 
idêntico ou assemelhado.

§ 5o Leilão é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legal-
mente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação 
de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer 
o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o Na hipótese do § 3o deste artigo, existindo na 
praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada 
novo convite, realizado para objeto idêntico ou asse-
melhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais 
um interessado, enquanto existirem cadastrados não 
convidados nas últimas licitações. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o Quando, por limitações do mercado ou ma-
nifesto desinteresse dos convidados, for impossível a 
obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no 
§ 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão ser 
devidamente justificadas no processo, sob pena de 
repetição do convite. 

§ 8o É vedada a criação de outras modalidades 
de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. 

§ 9o Na hipótese do parágrafo 2o deste artigo, a 
administração somente poderá exigir do licitante não 
cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, 
que comprovem habilitação compatível com o objeto 
da licitação, nos termos do edital. (Incluído pela Lei nº 
8.883, de 1994)
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Art. 23. As modalidades de licitação a que se re-
ferem os incisos I a III do artigo anterior serão deter-
minadas em função dos seguintes limites, tendo em 
vista o valor estimado da contratação: 

I – para obras e serviços de engenharia:
a) convite – até Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões 

de cruzeiros);
b) tomada de preços – até Cr$ 1.000.000.000,00 

(hum bilhão de cruzeiros);
c) concorrência – acima de Cr$ 1.000.000.000,00 

(hum bilhão de cruzeiros);
II – para compras e serviços não referidos no 

inciso anterior:
a) convite – até Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 

milhões de cruzeiros);
b) tomada de preços – até Cr$ 400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de cruzeiros);
c) concorrência – acima de Cr$ 400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de cruzeiros).
I – para obras e serviços de engenharia: (Reda-

ção dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) convite – até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 

mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
b) tomada de preços – até R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais); (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

II – para compras e serviços não referidos no inci-
so anterior:(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços – até R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

c) concorrência – acima de R$ 650.000,00 (seis-
centos e cinqüenta mil reais). (Redação dada pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

§ 1º Para os Municípios, bem como para os ór-
gãos e entidades a eles subordinados, aplicam-se os 
seguintes limites em relação aos valores indicados no 
caput deste artigo e nos incisos I e II do art. 24 desta lei:

I – 25% (vinte e cinco por cento) dos valores indi-
cados, quando a população do município não exceder 
a 20.000 (vinte mil) habitantes;

II – 50% (cinqüenta por cento) dos valores indica-
dos, quando a população do município se situar entre 
20.001 (vinte mil e um) e 100.000 (cem mil) habitantes;

III – 75% (setenta e cinco por cento) dos valores 
indicados, quando a população do município se situar 
entre 100.001 (cem mil e um) e 500.000 (quinhentos 
mil) habitantes;

IV – 100% (cem por cento) dos valores indicados, 
quando a população do município exceder a 500.000 
(quinhentos mil) habitantes.

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, adotar-se-
-á como parâmetro o número de habitantes em cada 
município segundo os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

§ 3º A concorrência é a modalidade de licitação 
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, na 
compra ou alienação de bens imóveis, nas conces-
sões de direito real de uso, bem como nas licitações 
internacionais, admitida, neste último caso, a tomada 
de preços, desde que o órgão ou entidade disponha 
de cadastro internacional de fornecedores e sejam 
observados os limites deste artigo.

§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela 
Administração serão divididas em tantas parcelas quan-
tas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
procedendo-se à licitação com vistas ao melhor apro-
veitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia 
de escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o Na execução de obras e serviços e nas com-
pras de bens, parceladas nos termos do parágrafo 
anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, 
serviço ou compra, há de corresponder licitação dis-
tinta, preservada a modalidade pertinente para a exe-
cução do objeto em licitação. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 3o A concorrência é a modalidade de licita-
ção cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, 
tanto na compra ou alienação de bens imóveis, res-
salvado o disposto no art. 19, como nas concessões 
de direito real de uso e nas licitações internacionais, 
admitindo-se neste último caso, observados os limites 
deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de forne-
cedores ou o convite, quando não houver fornecedor 
do bem ou serviço no País. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 4o Nos casos em que couber convite, a Admi-
nistração poderá utilizar a tomada de preços e, em 
qualquer caso, a concorrência.

§ 5º É vedada a utilização da modalidade convite 
ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas 
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras 
ou serviços da mesma natureza que possam ser re-
alizados simultânea ou sucessivamente, sempre que 
o somatório de seus valores caracterizar o caso de 
tomada de preços ou concorrência, respectivamente, 
nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza específica que possam ser executadas por 
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pessoas ou empresas de especialidade diversa da-
quela do executor da obra ou serviço.

§ 5o É vedada a utilização da modalidade “convite” 
ou “tomada de preços”, conforme o caso, para parcelas 
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras 
e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, 
sempre que o somatório de seus valores caracterizar 
o caso de “tomada de preços” ou “concorrência”, res-
pectivamente, nos termos deste artigo, exceto para 
as parcelas de natureza específica que possam ser 
executadas por pessoas ou empresas de especiali-
dade diversa daquela do executor da obra ou serviço. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o As organizações industriais da Administra-
ção Federal direta, em face de suas peculiaridades, 
obedecerão aos limites estabelecidos no inciso I deste 
artigo também para suas compras e serviços em ge-
ral, desde que para a aquisição de materiais aplicados 
exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação 
de meios operacionais bélicos pertencentes à União. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 7o Na compra de bens de natureza divisível e 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou com-
plexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas a ampliação da 
competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mí-
nimo para preservar a economia de escala. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 8o No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á 
o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo 
quando formado por até 3 (três) entes da Federação, 
e o triplo, quando formado por maior número. (Incluído 
pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 24. É dispensável a licitação: 
I – para obras e serviços de engenharia de valor 

até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea 
“a”, do inciso I do artigo anterior, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda de obras e serviços da mesma natureza que 
possam ser realizados simultânea ou sucessivamente;

I – para obras e serviços de engenharia de valor 
até cinco por cento do limite previsto na alínea a do 
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – para obras e serviços de engenharia de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram 
a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda 
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 

local que possam ser realizadas conjunta e concomi-
tantemente; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – para outros serviços e compras de valor 
até 5% (cinco por cento) do limite previsto na alínea a, 
do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

II – para outros serviços e compras de valor até 
10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – nos casos de guerra ou grave perturbação 
da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimen-
to de situação que possa ocasionar prejuízo ou com-
prometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as par-
celas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias con-
secutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 

V – quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repeti-
da sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no domí-
nio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas consig-
narem preços manifestamente superiores aos pratica-
dos no mercado nacional, ou forem incompatíveis com 
os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos 
em que, observado o parágrafo único do art. 48 desta 
Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudica-
ção direta dos bens ou serviços, por valor não superior 
ao constante do registro de preços, ou dos serviços;  
(Vide § 3º do art. 48)

VIII – quando a operação envolver exclusivamen-
te pessoas jurídicas de direito público interno, exceto 
se houver empresas privadas ou de economia mista 
que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou 
serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação;

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de di-
reito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Admi-
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nistração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência desta Lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

IX – quando houver possibilidade de comprome-
timento da segurança nacional, nos casos estabeleci-
dos em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional; (Regulamento)

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao serviço público, cujas necessidades de instalação 
e localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, se-
gundo avaliação prévia;

X – para a compra ou locação de imóvel destinado 
ao atendimento das finalidades precípuas da adminis-
tração, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avalia-
ção prévia;(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XI – na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em conseqüência de rescisão 
contratual, desde que atendida a ordem de classificação 
da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 
preço, devidamente corrigido; 

XII – nas compras eventuais de gêneros alimen-
tícios perecíveis, em centro de abastecimento ou simi-
lar, realizadas diretamente com base no preço do dia;

XIII – na contratação de instituição nacional sem 
fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutaria-
mente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimen-
to institucional, científico ou tecnológico, desde que a 
pretensa contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional;

XIV – para a aquisição de bens ou serviços por 
intermédio de organização internacional, desde que o 
Brasil seja membro e nos termos de acordo específi-
co, quando as condições ofertadas forem manifesta-
damente vantajosas para o Poder Público;

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e 
outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
a realização dos processos licitatórios corresponden-
tes, realizadas diretamente com base no preço do dia; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII – na contratação de instituição brasileira in-
cumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 
instituição dedicada à recuperação social do preso, des-
de que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;(Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIV – para a aquisição de bens ou serviços nos 
termos de acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições ofer-
tadas forem manifestamente vantajosas para o Poder 
Público; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XV – para a aquisição ou restauração de obras 
de arte e objetos históricos, de autenticidade certifica-
da, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades 
do órgão ou entidade. 

XVI – para a impressão dos diários oficiais, de 
formulários padronizados de uso da administração, e 
de edições técnicas oficiais, bem como para presta-
ção de serviços de informática a pessoa jurídica de 
direito público interno, por órgãos ou entidades que 
integrem a Administração Pública, criados para esse 
fim específico;(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVII – para a aquisição de componentes ou pe-
ças de origem nacional ou estrangeira, necessários à 
manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses 
equipamentos, quando tal condição de exclusividade 
for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

XVIII – nas compras ou contratações de serviços 
para o abastecimento de navios, embarcações, unida-
des aéreas ou tropas e seus meios de deslocamen-
to quando em estada eventual de curta duração em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas 
sedes, por motivo de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais 
puder comprometer a normalidade e os propósitos das 
operações e desde que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea “a” do incico II do art. 23 desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIX – para as compras de material de uso pelas 
Forças Armadas, com exceção de materiais de uso 
pessoal e administrativo, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto; 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XX – na contratação de associação de porta-
dores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da 
Admininistração Pública, para a prestação de serviços 
ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mer-
cado. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

XXI – Para a aquisição de bens destinados ex-
clusivamente a pesquisa científica e tecnológica com 
recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou 
outras instituições de fomento a pesquisa credencia-
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das pelo CNPq para esse fim específico. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

XXI – para a aquisição de bens e insumos destina-
dos exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica 
com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo 
CNPq ou por outras instituições de fomento a pesqui-
sa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; 
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

XXII – na contratação do fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica com concessionário, permis-
sionário ou autorizado, segundo as normas da legis-
lação específica;(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXII – na contratação de fornecimento ou supri-
mento de energia elétrica e gás natural com conces-
sionário, permissionário ou autorizado, segundo as 
normas da legislação específica; (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

XXIII – na contratação realizada por empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista com suas sub-
sidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação 
de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde 
que o preço contratado seja compatível com o pratica-
do no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXIV – para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços com as organizações sociais, quali-
ficadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 
para atividades contempladas no contrato de gestão. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

XXV – na contratação realizada por Instituição 
Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fo-
mento para a transferência de tecnologia e para o li-
cenciamento de direito de uso ou de exploração de 
criação protegida. (Incluído pela Lei nº 10.973, de 2004)

XXVI – na celebração de contrato de progra-
ma com ente da Federação ou com entidade de sua 
administração indireta, para a prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autoriza-
do em contrato de consórcio público ou em convênio 
de cooperação. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

XXVII – para o fornecimento de bens e serviços, 
produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

XXVII – na contratação da coleta, processamen-
to e comercialização de resíduos sólidos urbanos re-
cicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de 
coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas fí-
sicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público 
como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, 

ambientais e de saúde pública. (Redação dada pela 
Lei nº 11.445, de 2007).

XXVIII – (Vide Medida Provisória nº 352, de 2007)
XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, 

produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumu-
lativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente 
designada pela autoridade máxima do órgão. (Incluído 
pela Lei nº 11.484, de 2007).

XXIX – na aquisição de bens e contratação de 
serviços para atender aos contingentes militares das 
Forças Singulares brasileiras empregadas em opera-
ções de paz no exterior, necessariamente justificadas 
quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou execu-
tante e ratificadas pelo Comandante da Força. (Incluído 
pela Lei nº 11.783, de 2008).

XXX – na contratação de instituição ou organi-
zação, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, 
para a prestação de serviços de assistência técnica 
e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 
Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei fede-
ral. (Incluído pela Lei nº 12.188, de 2.010) Vigência

XXXI – nas contratações visando ao cumprimento 
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 495, de 2010)

XXXI – nas contratações visando ao cumprimento 
do disposto nos arts. 3º, 4º, 5º e 20 da Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios 
gerais de contratação dela constantes. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)

XXXII – na contratação em que houver transfe-
rência de tecnologia de produtos estratégicos para o 
Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, conforme elen-
cados em ato da direção nacional do SUS, inclusive 
por ocasião da aquisição destes produtos durante as 
etapas de absorção tecnológica. (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 2012)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II deste artigo, serão 20% (vinte por cento) 
para compras, obras e serviços contratados por so-
ciedade de economia mista e empresa pública, bem 
assim por autarquia e fundação qualificadas, na forma 
da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei 
nº 9.648, de 1998)

Parágrafo único. Os percentuais referidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços contratados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mis-
ta, empresa pública e por autarquia ou fundação qua-
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lificadas, na forma da lei, como Agências Executivas. 
(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

§ 1o Os percentuais referidos nos incisos I e II do 
caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para 
compras, obras e serviços contratados por consórcios 
públicos, sociedade de economia mista, empresa públi-
ca e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma 
da lei, como Agências Executivas. (Incluído pela Lei 
nº 12.715, de 2012)

§ 2o O limite temporal de criação do órgão ou 
entidade que integre a administração pública estabe-
lecido no inciso VIII do caput deste artigo não se apli-
ca aos órgãos ou entidades que produzem produtos 
estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei no 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em 
ato da direção nacional do SUS. (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 2012)

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 
a preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que 
se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes;

II – para a contratação de serviços técnicos enu-
merados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade 
e divulgação;

III – para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especia-
lizada ou pela opinião pública.

§ 1o Considera-se de notória especialização o 
profissional ou empresa cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho ante-
rior, estudos, experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que 
o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos 
casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, 
respondem solidariamente pelo dano causado à Fazen-
da Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e 
o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos incisos III a XV 
do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no 

art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamen-
to previsto no final do § 2º do art. 8º desta lei deverão 
ser comunicados dentro de 3 (três) dias à autoridade 
superior para ratificação e publicação na imprensa 
oficial no prazo de 5 (cinco) dias, como condição de 
eficácia dos atos.

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 
art. 17 e nos incisos III a XX do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamen-
te justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8º desta lei deverão ser comu-
nicados dentro de três dias à autoridade superior para 
ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo 
de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 
art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do pará-
grafo único do art. 8o, deverão ser comunicados dentro 
de três dias a autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, 
como condição para eficácia dos atos. (Redação dada 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do 
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente 
justificadas, e o retardamento previsto no final do pa-
rágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comuni-
cados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 
para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia 
dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de 
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste ar-
tigo, será instruído, no que couber, com os seguintes 
elementos:

I – caracterização da situação emergencial ou ca-
lamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
III – justificativa do preço.
IV – documento de aprovação dos projetos de 

pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Seção II 
Da Habilitação

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-
-se-á dos interessados, exclusivamente, documenta-
ção relativa a:

I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;
III – qualificação econômico-financeira;
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IV – regularidade fiscal. 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação 

dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 
nº 9.854, de 1999)

Art. 28. A documentação relativa à habilitação 
jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

I – cédula de identidade; 
II – registro comercial, no caso de empresa in-

dividual; 
III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

V – decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcio-
namento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade 
fiscal, conforme o caso, consistirá em: 

Art. 29. A documentação relativa à regularidade 
fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 
(Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)

I – prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC); 

II – prova de inscrição no cadastro de contribuintes 
estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativi-
dade e compatível com o objeto contratual; 

III – prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV – prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social, demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei.

IV – prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen-
to dos encargos sociais instituídos por lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresenta-
ção de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído 
pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)

Art. 30. A documentação relativa à qualificação 
técnica limitar-se-á a:

I – registro ou inscrição na entidade profissional 
competente;

II – comprovação de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em característi-
cas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a rea-
lização do objeto da licitação, bem como da qualifica-
ção de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos;

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, 
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para o cumprimento das obriga-
ções objeto da licitação;

IV – prova de atendimento de requisitos previstos 
em lei especial, quando for o caso.

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inci-
so II deste artigo, no caso de licitações pertinentes a 
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente certificados pela entidade profissional 
competente, limitadas as exigências a:

a) quanto à capacitação técnico-profissional: 
comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data da licitação, profissional de ní-
vel superior detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de caracte-
rísticas semelhantes, limitadas estas exclusivamente 
às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto da licitação, vedadas as exigências de quanti-
dades mínimas ou prazos máximos;

b) (VETADO)
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso 

II do “caput” deste artigo, no caso das licitações per-
tinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, devidamente registrados nas entidades pro-
fissionais competentes, limitadas as exigências a: (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – capacitação técnico-profissional: comprovação 
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de respon-
sabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusi-
vamente às parcelas de maior relevância e valor sig-
nificativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 
de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)
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II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou 

de valor significativo, mencionadas no parágrafo an-
terior, serão prévia e objetivamente definidas no ins-
trumento convocatório.

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de 
valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, 
serão definidas no instrumento convocatório. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Será sempre admitida a comprovação de 
aptidão através de certidões ou atestados de obras 
ou serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior.

§ 4o Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de 
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou 
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer 
outras não previstas nesta Lei, que inibam a partici-
pação na licitação.

§ 6o As exigências mínimas relativas a instala-
ções de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o 
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas 
mediante a apresentação de relação explícita e da de-
claração formal da sua disponibilidade, sob as penas 
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 
localização prévia.

§ 7o (VETADO)
§ 7º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
I – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
II – (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 8o No caso de obras, serviços e compras de 

grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a 
Administração exigir dos licitantes a metodologia de 
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceita-
ção ou não, antecederá sempre à análise dos preços 
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade 
técnica aquela que envolva alta especialização, como 
fator de extrema relevância para garantir a execução 
do objeto a ser contratado, ou que possa comprome-
ter a continuidade da prestação de serviços públicos 
essenciais.

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para 
fins de comprovação da capacitação técnico-profissio-
nal de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admi-

tindo-se a substituição por profissionais de experiên-
cia equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 11. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994)

§ 12. (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 
1994)

Art. 31. A documentação relativa à qualificação 
econômico-financeira limitar-se-á a:

I – balanço patrimonial e demonstrações contá-
beis do último exercício social, já exigíveis e apresen-
tados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atu-
alizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II – certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 
pessoa física;

III – garantia, nas mesmas modalidades e critérios 
previstos no “caput” e § 1o do art. 56 desta Lei, limita-
da a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto 
da contratação.

§ 1º A exigência de indicadores limitar-se-á à de-
monstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato.

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à de-
monstração da capacidade financeira do licitante com 
vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de 
valores mínimos de faturamento anterior, índices de 
rentabilidade ou lucratividade. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 2o A Administração, nas compras para entrega 
futura e na execução de obras e serviços, poderá es-
tabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 
56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da 
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para 
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado. 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio 
líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá 
exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, devendo a comprovação ser feita relativa-
mente à data da apresentação da proposta, na forma 
da lei, admitida a atualização para esta data através 
de índices oficiais.

§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem 
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diminuição da capacidade operativa ou absorção de 
disponibilidade financeira, calculada esta em função 
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de 
rotação. 

§ 5º A comprovação de boa situação financeira 
da empresa será feita de forma objetiva, através do 
cálculo de índices contábeis previstos no edital e de-
vidamente justificados no processo administrativo que 
tenha dado início ao processo licitatório.

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da 
empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo 
de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que 
tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exi-
gência de índices e valores não usualmente adotados 
para correta avaliação de situação financeira suficiente 
ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 6o (VETADO)
§ 6º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 

poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas 
ou por funcionário da unidade que realiza a licitação, 
ou publicação em órgão de imprensa oficial.

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação 
poderão ser apresentados em original, por qualquer pro-
cesso de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração ou publicação em órgão da im-
prensa oficial. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o A documentação de que tratam os arts. 28 
a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo ou em 
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento 
de bens para pronta entrega e leilão.

§ 2º O certificado de registro cadastral a que se 
refere o § 1º do art. 36 substitui os documentos enume-
rados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que tratam 
os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte a decla-
rar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o restante 
da documentação prevista nos arts. 30 e 31 desta lei.

§ 2o O certificado de registro cadastral a que se 
refere o § 1o do art. 36 substitui os documentos enu-
merados nos arts. 28 a 31, quanto às informações 
disponibilizadas em sistema informatizado de con-
sulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a 
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência 
de fato impeditivo da habilitação. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3o A documentação referida neste artigo po-
derá ser substituída por registro cadastral emitido 
por órgão ou entidade pública, desde que previsto no 

edital e o registro tenha sido feito em obediência ao 
disposto nesta Lei.

§ 4o As empresas estrangeiras que não funcio-
nem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas 
licitações internacionais, às exigências dos parágrafos 
anteriores mediante documentos equivalentes, auten-
ticados pelos respectivos consulados e traduzidos por 
tradutor juramentado, devendo ter representação legal 
no Brasil com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativa ou judicialmente. 

§ 5o Não se exigirá, para a habilitação de que tra-
ta este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolu-
mentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, 
quando solicitado, com os seus elementos constituti-
vos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução 
gráfica da documentação fornecida.

§ 6o O disposto no § 4o deste artigo, no § 1o do 
art. 33 e no § 2o do art. 55, não se aplica às licitações 
internacionais para a aquisição de bens e serviços cujo 
pagamento seja feito com o produto de financiamento 
concedido por organismo financeiro internacional de 
que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de 
cooperação, nem nos casos de contratação com em-
presa estrangeira, para a compra de equipamentos 
fabricados e entregues no exterior, desde que para 
este caso tenha havido prévia autorização do Chefe 
do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de 
bens e serviços realizada por unidades administrativas 
com sede no exterior.

Art. 33. Quando permitida na licitação a partici-
pação de empresas em consórcio, observar-se-ão as 
seguintes normas:

I – comprovação do compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio, subscrito pe-
los consorciados;

II – indicação da empresa responsável pelo con-
sórcio que deverá atender às condições de liderança, 
obrigatoriamente fixadas no edital;

III – apresentação dos documentos exigidos nos 
arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, 
admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o so-
matório dos quantitativos de cada consorciado, e, para 
efeito de qualificação econômico-financeira, o soma-
tório dos valores de cada consorciado, na proporção 
de sua respectiva participação, podendo a Administra-
ção estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de 
até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para 
licitante individual, inexigível este acréscimo para os 
consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV – impedimento de participação de empresa 
consorciada, na mesma licitação, através de mais de 
um consórcio ou isoladamente;
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V – responsabilidade solidária dos integrantes 
pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e 
estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira, observado o disposto no inciso II 
deste artigo.

§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promo-
ver, antes da celebração do contrato, a constituição e 
o registro do consórcio, nos termos do compromisso 
referido no inciso I deste artigo.

Seção III 
Dos Registros Cadastrais

Art. 34. Para os fins desta Lei, os órgãos e enti-
dades da Administração Pública que realizem freqüen-
temente licitações manterão registros cadastrais para 
efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos 
por, no máximo, um ano. (Regulamento)

§ 1o O registro cadastral deverá ser amplamen-
te divulgado e deverá estar permanentemente aberto 
aos interessados, obrigando-se a unidade por ele res-
ponsável a proceder, no mínimo anualmente, através 
da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento 
público para a atualização dos registros existentes e 
para o ingresso de novos interessados.

§ 2o É facultado às unidades administrativas utili-
zarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública.

Art. 35. Ao requerer inscrição no cadastro, ou 
atualização deste, a qualquer tempo, o interessado 
fornecerá os elementos necessários à satisfação das 
exigências do art. 27 desta Lei.

Art. 36. Os inscritos serão classificados por ca-
tegorias, tendo-se em vista sua especialização, sub-
divididas em grupos, segundo a qualificação técnica 
e econômica avaliada pelos elementos constantes da 
documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei.

§ 1o Aos inscritos será fornecido certificado, re-
novável sempre que atualizarem o registro. 

§ 2o A atuação do licitante no cumprimento de 
obrigações assumidas será anotada no respectivo re-
gistro cadastral.

Art. 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, 
suspenso ou cancelado o registro do inscrito que dei-
xar de satisfazer as exigências do art. 27 desta Lei, ou 
as estabelecidas para classificação cadastral.

Seção IV 
Do Procedimento e Julgamento

Art. 38. O procedimento da licitação será inicia-
do com a abertura de processo administrativo, devi-
damente autuado, protocolado e numerado, contendo 

a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 
serão juntados oportunamente:

I – edital ou convite e respectivos anexos, quan-
do for o caso;

II – comprovante das publicações do edital re-
sumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega 
do convite;

III – ato de designação da comissão de licitação, 
do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável 
pelo convite; 

IV – original das propostas e dos documentos 
que as instruírem;

V – atas, relatórios e deliberações da Comissão 
Julgadora;

VI – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos so-
bre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

VII – atos de adjudicação do objeto da licitação 
e da sua homologação;

VIII – recursos eventualmente apresentados pe-
los licitantes e respectivas manifestações e decisões;

IX – despacho de anulação ou de revogação da 
licitação, quando for o caso, fundamentado circuns-
tanciadamente; 

X – termo de contrato ou instrumento equivalen-
te, conforme o caso;

XI – outros comprovantes de publicações;
XII – demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas dos editais de licita-

ção, bem como as dos contratos, acordos, convênios 
ou ajustes devem ser previamente examinadas e apro-
vadas pelo órgão de assessoria jurídica da unidade 
responsável pela licitação.

Parágrafo único. As minutas de editais de lici-
tação, bem como as dos contratos, acordos, convê-
nios ou ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma 
licitação ou para um conjunto de licitações simultâ-
neas ou sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o 
limite previsto no art. 23, inciso I, alínea “c” desta Lei, 
o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, 
com uma audiência pública concedida pela autoridade 
responsável com antecedência mínima de 15 (quin-
ze) dias úteis da data prevista para a publicação do 
edital, e divulgada, com a antecedência mínima de 10 
(dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios 
previstos para a publicidade da licitação, à qual terão 
acesso e direito a todas as informações pertinentes e 
a se manifestar todos os interessados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, bem 
como para os do § 5º do art. 23 e do inciso I do art. 
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24 desta lei, consideram-se licitações simultâneas ou 
sucessivas aquelas com objeto semelhante, sendo li-
citações simultâneas aquelas com realização previs-
ta para intervalos não superiores a 30 (trinta) dias e 
licitações sucessivas aquelas em que o edital subse-
qüente tenha uma data anterior a 120 (cento e vinte) 
dias após o término das obrigações previstas na lici-
tação antecedente.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consi-
deram-se licitações simultâneas aquelas com objetos 
similares e com realização prevista para intervalos não 
superiores a trinta dias e licitações sucessivas aquelas 
em que, também com objetos similares, o edital sub-
seqüente tenha uma data anterior a cento e vinte dias 
após o término do contrato resultante da licitação an-
tecedente. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número 
de ordem em série anual, o nome da repartição inte-
ressada e de seu setor, a modalidade, o regime de 
execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebi-
mento da documentação e proposta, bem como para 
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigato-
riamente, o seguinte:

I – objeto da licitação, em descrição sucinta e 
clara;

II – prazo e condições para assinatura do contrato 
ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 
desta Lei, para execução do contrato e para entrega 
do objeto da licitação;

III – sanções para o caso de inadimplemento;
IV – local onde poderá ser examinado e adquiri-

do o projeto básico;
V – se há projeto executivo disponível na data da 

publicação do edital de licitação e o local onde possa 
ser examinado e adquirido;

VI – condições para participação na licitação, em 
conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma 
de apresentação das propostas;

VII – critério para julgamento, com disposições 
claras e parâmetros objetivos;

VIII – locais, horários e códigos de acesso dos 
meios de comunicação à distância em que serão for-
necidos elementos, informações e esclarecimentos re-
lativos à licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX – condições equivalentes de pagamento entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licita-
ções internacionais;

X – o critério de aceitabilidade dos preços unitá-
rios e global, conforme o caso;

X – critério de aceitabilidade dos preços unitários 
e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços 

mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

X – o critério de aceitabilidade dos preços unitá-
rio e global, conforme o caso, permitida a fixação de 
preços máximos e vedados a fixação de preços mí-
nimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em 
relação a preços de referência, ressalvado o dispossto 
nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a 
variação do custo de produção, admitida a adoção de 
índices específicos ou setoriais, desde a data da pro-
posta ou do orçamento a que esta se referir até a data 
do adimplemento de cada parcela;

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a 
variação efetiva do custo de produção, admitida a ado-
ção de índices específicos ou setoriais, desde a data 
prevista para apresentação da proposta, ou do orça-
mento a que essa proposta se referir, até a data do 
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

XII – (VETADO)
XII – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
XIII – limites para pagamento de instalação e 

mobilização para execução de obras ou serviços que 
serão obrigatoriamente previstos em separado das 
demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV – condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento em relação à data final a 

cada período de aferição não superior a 30 (trinta) dias;
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, 

contado a partir da data final do período de adimple-
mento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

b) cronograma de desembolso máximo por pe-
ríodo, em conformidade com a disponibilidade de re-
cursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a 
serem pagos, desde a data a ser definida nos termos da 
alínea a deste inciso até a data do efetivo pagamento;

c) critério de atualização financeira dos valores a 
serem pagos, desde a data final do período de adim-
plemento de cada parcela até a data do efetivo pa-
gamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d) compensações financeiras e penalizações, por 
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais anteci-
pações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV – instruções e normas para os recursos pre-

vistos nesta Lei;
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XVI – condições de recebimento do objeto da 
licitação;

XVII – outras indicações específicas ou peculia-
res da licitação.

§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubri-
cado em todas as folhas e assinado pela autoridade 
que o expedir, permanecendo no processo de licita-
ção, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, 
para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo 
parte integrante:

I – o projeto básico e/ou executivo, com todas 
as suas partes, desenhos, especificações e outros 
complementos;

II – demonstrativo do orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e custos unitários;

II – orçamento estimado em planilhas de quanti-
tativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

III – a minuta do contrato a ser firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor;

IV – as especificações complementares e as nor-
mas de execução pertinentes à licitação. 

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-
-se como adimplemento da obrigação contratual a pres-
tação do serviço, a realização da obra, a entrega do 
bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro 
evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a 
emissão de documento de cobrança.

§ 4o Nas compras para entrega imediata, assim 
entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta 
dias da data prevista para apresentação da proposta, 
poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

I – o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído 
pela Lei nº 8.883, de 1994)

II – a atualização financeira a que se refere a alí-
nea “c” do inciso XIV deste artigo, correspondente ao 
período compreendido entre as datas do adimplemento 
e a prevista para o pagamento, desde que não supe-
rior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 41. A Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha es-
tritamente vinculada.

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para im-
pugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos enve-
lopes de habilitação, devendo a Administração julgar 
e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a Administração o licitante 

que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, 
depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 
a abertura dos envelopes com as propostas em convi-
te, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo lici-
tante não o impedirá de participar do processo licitatório 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

§ 4o A inabilitação do licitante importa preclusão 
do seu direito de participar das fases subseqüentes.

Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacio-
nal, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política 
monetária e do comércio exterior e atender às exigên-
cias dos órgãos competentes.

§ 1o Quando for permitido ao licitante estrangeiro 
cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o po-
derá fazer o licitante brasileiro.

§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro 
eventualmente contratado em virtude da licitação de 
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda 
brasileira à taxa de câmbio vigente na data do efetivo 
pagamento.

§ 2o O pagamento feito ao licitante brasileiro 
eventualmente contratado em virtude da licitação de 
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda 
brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediata-
mente anterior à data do efetivo pagamento. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o As garantias de pagamento ao licitante bra-
sileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao lici-
tante estrangeiro.

§ 4o Para fins de julgamento da licitação, as pro-
postas apresentadas por licitantes estrangeiros serão 
acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos 
tributos que oneram exclusivamente os licitantes bra-
sileiros quanto à operação final de venda.

§ 5º Para a realização de obras, prestação de 
serviços ou aquisição de bens com recursos provenien-
tes de financiamento ou doação oriundos de agência 
oficial de cooperação estrangeira ou organismo finan-
ceiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão 
ser admitidas na respectiva licitação, mantidos os prin-
cípios basilares desta lei, as normas e procedimentos 
daquelas entidades e as condições decorrentes de 
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acordos, protocolos, convenções ou tratados interna-
cionais aprovados pelo Congresso Nacional.

§ 5o Para a realização de obras, prestação de 
serviços ou aquisição de bens com recursos provenien-
tes de financiamento ou doação oriundos de agência 
oficial de cooperação estrangeira ou organismo finan-
ceiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão 
ser admitidas, na respectiva licitação, as condições 
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou 
tratados internacionais aprovados pelo Congresso Na-
cional, bem como as normas e procedimentos daquelas 
entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração, o qual 
poderá contemplar, além do preço, outros fatores de 
avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção 
do financiamento ou da doação, e que também não 
conflitem com o princípio do julgamento objetivo e se-
jam objeto de despacho motivado do órgão executor 
do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 
imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

§ 6o As cotações de todos os licitantes serão para 
entrega no mesmo local de destino.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com 
observância dos seguintes procedimentos: 

I – abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação relativa à habilitação dos concorrentes, e 
sua apreciação;

II – devolução dos envelopes fechados aos con-
correntes inabilitados, contendo as respectivas pro-
postas, desde que não tenha havido recurso ou após 
sua denegação;

III – abertura dos envelopes contendo as propos-
tas dos concorrentes habilitados, desde que transcor-
rido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha 
havido desistência expressa, ou após o julgamento 
dos recursos interpostos;

IV – verificação da conformidade de cada pro-
posta com os requisitos do edital e, conforme o caso, 
com os preços correntes no mercado ou fixados por 
órgão oficial competente, ou ainda com os constantes 
do sistema de registro de preços, os quais deverão 
ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas des-
conformes ou incompatíveis; 

V – julgamento e classificação das propostas 
de acordo com os critérios de avaliação constantes 
do edital;

VI – deliberação da autoridade competente quanto 
à homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

§ 1o A abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação para habilitação e as propostas será reali-
zada sempre em ato público previamente designado, 

do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pela Comissão.

§ 2o Todos os documentos e propostas serão ru-
bricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade su-
perior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar ori-
ginariamente da proposta. 

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se à concor-
rência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à to-
mada de preços e ao convite, facultada, quanto a este 
último, a publicação na imprensa oficial.

§ 4o O disposto neste artigo aplica-se à concor-
rência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à to-
mada de preços e ao convite. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

§ 5o Ultrapassada a fase de habilitação dos con-
correntes (incisos I e II) e abertas as propostas (inciso 
III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado 
com a habilitação, salvo em razão de fatos superve-
nientes ou só conhecidos após o julgamento.

§ 6o Após a fase de habilitação, não cabe desis-
tência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão.

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão 
levará em consideração os critérios objetivos definidos 
no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, 
critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reserva-
do que possa ainda que indiretamente elidir o princípio 
da igualdade entre os licitantes. 

§ 2o Não se considerará qualquer oferta de van-
tagem não prevista no edital ou no convite, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes.

§ 3º Não se admitirá proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos en-
cargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior se aplica 
também a propostas que incluam mão-de-obra estran-
geira ou importação de insumos de qualquer nature-
za, adotando-se, como referência, os mercados nos 
países de origem.

§ 3o Não se admitirá proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 
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e salários de mercado, acrescidos dos respectivos en-
cargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 
ou à totalidade da remuneração. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
também às propostas que incluam mão-de-obra estran-
geira ou importações de qualquer natureza.(Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 45. O julgamento das propostas será objeti-
vo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos 
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no 
ato convocatório e de acordo com os fatores exclusi-
vamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

§ 1º Para efeitos deste artigo, constituem tipos de 
licitação para obras, serviços e compras, exceto nas 
modalidades de concurso e leilão:

§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos 
de licitação, exceto na modalidade concurso: (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – a de menor preço – quando o critério de sele-
ção da proposta mais vantajosa para a Administração 
determinar que será vencedor o licitante que apresentar 
a proposta de acordo com as especificações do edital 
ou convite e ofertar o menor preço; 

II – a de melhor técnica;
III – a de técnica e preço.
IV – a de maior lance ou oferta – nos casos de 

alienação de bens ou concessão de direito real de uso. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2o No caso de empate entre duas ou mais pro-
postas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o 
desta Lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo.

§ 3º No caso da licitação do tipo menor preço, 
entre os licitantes considerados qualificados a classi-
ficação se fará pela ordem crescente dos preços pro-
postos e aceitáveis, prevalecendo, no caso de empate, 
exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior.

§ 4º Para contratação de bens e serviços de in-
formática, a Administração Pública observará o dis-
posto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 
1991, levando em conta, com a adoção da licitação de 
técnica e preço, os fatores especificados em seu § 2º.

§ 3o No caso da licitação do tipo “menor preço”, 
entre os licitantes considerados qualificados a clas-
sificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusi-

vamente o critério previsto no parágrafo anterior. (Re-
dação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o Para contratação de bens e serviços de in-
formática, a administração observará o disposto no art. 
3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando 
em conta os fatores especificados em seu parágra-
fo 2o e adotando obrigatoriamento o tipo de licitação 
“técnica e preço”, permitido o emprego de outro tipo 
de licitação nos casos indicados em decreto do Poder 
Executivo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5o É vedada a utilização de outros tipos de lici-
tação não previstos neste artigo. 

§ 6o Na hipótese prevista no art. 23, § 7º, serão 
selecionadas tantas propostas quantas necessárias 
até que se atinja a quantidade demandada na licitação. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 46. Os tipos de licitação melhor técnica ou 
técnica e preço serão utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fisca-
lização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral, e, em particular, para a elabora-
ção de estudos técnicos preliminares e projetos bási-
cos e executivos.

Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou 
“técnica e preço” serão utilizados exclusivamente para 
serviços de natureza predominantemente intelectual, 
em especial na elaboração de projetos, cálculos, fisca-
lização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração 
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos 
e executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 
anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o Nas licitações do tipo “melhor técnica” será 
adotado o seguinte procedimento claramente explici-
tado no instrumento convocatório, o qual fixará o pre-
ço máximo que a Administração se propõe a pagar:

I – serão abertos os envelopes contendo as pro-
postas técnicas exclusivamente dos licitantes previa-
mente qualificados e feita então a avaliação e classi-
ficação destas propostas de acordo com os critérios 
pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos 
com clareza e objetividade no instrumento convoca-
tório e que considerem a capacitação e a experiência 
do proponente, a qualidade técnica da proposta, com-
preendendo metodologia, organização, tecnologias e 
recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, 
e a qualificação das equipes técnicas a serem mobili-
zadas para a sua execução;

II – uma vez classificadas as propostas técnicas, 
proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos 
licitantes que tenham atingido a valorização mínima 
estabelecida no instrumento convocatório e à nego-
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ciação das condições propostas, com a proponente 
melhor classificada, com base nos orçamentos deta-
lhados apresentados e respectivos preços unitários e 
tendo como referência o limite representado pela pro-
posta de menor preço entre os licitantes que obtiveram 
a valorização mínima;

III – no caso de impasse na negociação anterior, 
procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, 
com os demais proponentes, pela ordem de classifica-
ção, até a consecução de acordo para a contratação;

IV – as propostas de preços serão devolvidas 
intactas aos licitantes que não forem preliminarmente 
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima 
estabelecida para a proposta técnica.

§ 2o Nas licitações do tipo “técnica e preço” será 
adotado, adicionalmente ao inciso I do parágrafo an-
terior, o seguinte procedimento claramente explicitado 
no instrumento convocatório:

I – será feita a avaliação e a valorização das pro-
postas de preços, de acordo com critérios objetivos 
preestabelecidos no instrumento convocatório;

II – a classificação dos proponentes far-se-á de 
acordo com a média ponderada das valorizações das 
propostas técnicas e de preço, de acordo com os pe-
sos preestabelecidos no instrumento convocatório.

§ 3o Excepcionalmente, os tipos de licitação pre-
vistos neste artigo poderão ser adotados, por autori-
zação expressa e mediante justificativa circunstancia-
da da maior autoridade da Administração promotora 
constante do ato convocatório, para fornecimento de 
bens e execução de obras ou prestação de serviços 
de grande vulto majoritariamente dependentes de tec-
nologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, 
atestado por autoridades técnicas de reconhecida qua-
lificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir 
soluções alternativas e variações de execução, com 
repercussões significativas sobre sua qualidade, pro-
dutividade, rendimento e durabilidade concretamente 
mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre 
escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios 
objetivamente fixados no ato convocatório. 

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 47. Nas licitações para a execução de obras 

e serviços, quando for adotada a modalidade de exe-
cução de empreitada por preço global, a Administração 
deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, 
todos os elementos e informações necessários para 
que os licitantes possam elaborar suas propostas de 
preços com total e completo conhecimento do objeto 
da licitação.

Art. 48. Serão desclassificadas:
I – as propostas que não atendam às exigências 

do ato convocatório da licitação;

II – as propostas com preços excessivos ou ma-
nifestamente inexeqüíveis.

Parágrafo único. Quando todas as propostas fo-
rem desclassificadas, a Administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apre-
sentação de outras propostas escoimadas das causas 
referidas neste artigo.

II – propostas com valor global superior ao limite 
estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüi-
veis, assim considerados aqueles que não venham a 
ter demonstrada sua viabilidade através de documen-
tação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. (Reda-
ção dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem 
inabilitados ou todas as propostas forem desclassifi-
cadas, a administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas 
das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 
de convite, a redução deste prazo para três dias úteis.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste 
artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no 
caso de licitações de menor preço para obras e servi-
ços de engenharia, as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos se-
guintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas 
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orça-
do pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do pa-
rágrafo anterior cujo valor global da proposta for infe-
rior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem as alíneas “a” e “b”, será exigida, para a as-
sinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 
dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, 
igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo 
anterior e o valor da correspondente proposta. (Inclu-
ído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados 
ou todas as propostas forem desclassificadas, a admi-
nistração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou 
de outras propostas escoimadas das causas referidas 
neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução 
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deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 
9.648, de 1998)

Art. 49. A autoridade competente para a apro-
vação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, per-
tinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.

§ 1o A anulação do procedimento licitatório por 
motivo de ilegalidade não gera obrigação de indeni-
zar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
59 desta Lei.

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz 
à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo úni-
co do art. 59 desta Lei.

§ 3o No caso de desfazimento do processo licita-
tório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos 
aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de 
inexigibilidade de licitação. 

Art. 50. A Administração não poderá celebrar o 
contrato com preterição da ordem de classificação das 
propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento 
licitatório, sob pena de nulidade. 

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em re-
gistro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as 
propostas serão processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) mem-
bros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qua-
lificados pertencentes aos quadros permanentes dos 
órgãos da Administração responsáveis pela licitação.

§ 1o No caso de convite, a Comissão de licitação, 
excepcionalmente, nas pequenas unidades adminis-
trativas e em face da exigüidade de pessoal disponí-
vel, poderá ser substituída por servidor formalmente 
designado pela autoridade competente. 

§ 2o A Comissão para julgamento dos pedidos 
de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento, será integrada por profissionais legal-
mente habilitados no caso de obras, serviços ou aqui-
sição de equipamentos.

§ 3o Os membros das Comissões de licitação res-
ponderão solidariamente por todos os atos praticados 
pela Comissão, salvo se posição individual divergente 
estiver devidamente fundamentada e registrada em ata 
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

§ 4o A investidura dos membros das Comissões 
permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para a 
mesma comissão no período subseqüente.

§ 5o No caso de concurso, o julgamento será fei-
to por uma comissão especial integrada por pessoas 
de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da 
matéria em exame, servidores públicos ou não.

Art. 52. O concurso a que se refere o § 4o do art. 
22 desta Lei deve ser precedido de regulamento pró-
prio, a ser obtido pelos interessados no local indicado 
no edital.

§ 1o O regulamento deverá indicar:
I – a qualificação exigida dos participantes;
II – as diretrizes e a forma de apresentação do 

trabalho;
III – as condições de realização do concurso e 

os prêmios a serem concedidos.
§ 2o Em se tratando de projeto, o vencedor de-

verá autorizar a Administração a executá-lo quando 
julgar conveniente.

Art. 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro 
oficial ou a servidor designado pela Administração, 
procedendo-se na forma da legislação pertinente.

§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente 
avaliado pela Administração para fixação do preço mí-
nimo de arrematação.

§ 2o Os bens arrematados serão pagos à vista ou 
no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% 
(cinco por cento) e, após a assinatura da respectiva 
ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues 
ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do 
restante no prazo estipulado no edital de convocação, 
sob pena de perder em favor da Administração o valor 
já recolhido.

§ 3º O edital de leilão deve ser amplamente di-
vulgado, principalmente no município em que se vai 
realizar.

§ 3o Nos leilões internacionais, o pagamento da 
parcela à vista poderá ser feito em até vinte e quatro 
horas. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 4o O edital de leilão deve ser amplamente divul-
gado, principalmente no município em que se realizará. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo III 
Dos Contratos

Seção I 
Disposições Preliminares

Art. 54. Os contratos administrativos de que tra-
ta esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, suple-
tivamente, os princípios da teoria geral dos contratos 
e as disposições de direito privado.

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza 
e precisão as condições para sua execução, expres-
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sas em cláusulas que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em conformidade com 
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

§ 2o Os contratos decorrentes de dispensa ou de 
inexigibilidade de licitação devem atender aos termos 
do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con-
trato as que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de forne-

cimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre 
a data do adimplemento das obrigações e a do efeti-
vo pagamento; 

IV – os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de observação e de rece-
bimento definitivo, conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com 
a indicação da classificação funcional programática e 
da categoria econômica; 

VI – as garantias oferecidas para assegurar sua 
plena execução, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das par-
tes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Adminis-

tração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 desta Lei;

X – as condições de importação, a data e a taxa 
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo 
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução do con-
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII – a obrigação do contratado de manter, du-
rante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

§ 1o (VETADO)
§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administra-

ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 
questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 
desta Lei.

§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços 
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos 

da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1964.

Art. 56. A critério da autoridade competente, em 
cada caso, e desde que prevista no instrumento convo-
catório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras. 

§ 1º São modalidades de garantia:
I – caução em dinheiro, em títulos de dívida pú-

blica ou fidejussória;
II – (VETADO).
III – fiança bancária.
§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das se-

guintes modalidades de garantia: (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

I – caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida 
pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Reda-
ção dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

II – seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

III – fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 8.6.94)

§ 2º As garantias a que se referem os incisos I 
e III do parágrafo anterior, quando exigidas, não ex-
cederão a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste arti-
go não excederá a cinco por cento do valor do contra-
to e terá seu valor atualizado nas mesmas condições 
daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3º(VETADO)
§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de 

grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e 
riscos financeiros consideráveis, demonstrados atra-
vés de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade 
competente, o limite de garantia previsto no parágrafo 
anterior poderá ser elevado para até dez por cento do 
valor do contrato. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

§ 4o A garantia prestada pelo contratado será 
liberada ou restituída após a execução do contrato e, 
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5o Nos casos de contratos que importem na 
entrega de bens pela Administração, dos quais o con-
tratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá 
ser acrescido o valor desses bens.
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Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta 
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I – aos projetos cujos produtos estejam contem-
plados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, 
os quais poderão ser prorrogados se houver interesse 
da Administração e desde que isso tenha sido previsto 
no ato convocatório;

II – à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, os quais poderão ter a sua duração 
estendida por igual período;

II – à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, que deverão ter a sua duração di-
mensionada com vistas à obtenção de preços e con-
dições mais vantajosas para a administração, limitada 
a duração a sessenta meses. (Redação dada pela Lei 
nº 8.883, de 1994)

II – à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, que poderão ter a sua duração pror-
rogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para 
a administração, limitada a sessenta meses; (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III – (VETADO)
III – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
IV – ao aluguel de equipamentos e à utilização 

de programas de informática, podendo a duração es-
tender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 
após o início da vigência do contrato. 

V – às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, 
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter 
vigência por até cento e vinte meses, caso haja inte-
resse da administração. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 495, de 2010)

V – às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, 
XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão 
ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso 
haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão e de entrega admitem prorrogação, man-
tidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devi-
damente autuados em processo:

I – alteração do projeto ou especificações, pela 
Administração;

II – superveniência de fato excepcional ou impre-
visível, estranho à vontade das partes, que altere fun-
damentalmente as condições de execução do contrato;

III – interrupção da execução do contrato ou dimi-
nuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 
da Administração;

IV – aumento das quantidades inicialmente pre-
vistas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V – impedimento de execução do contrato por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI – omissão ou atraso de providências a cargo 
da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 
previstos de que resulte, diretamente, impedimento 
ou retardamento na execução do contrato, sem pre-
juízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justi-
ficada por escrito e previamente autorizada pela auto-
ridade competente para celebrar o contrato.

§ 3o É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

§ 4o Em caráter excepcional, devidamente justi-
ficado e mediante autorização da autoridade superior, 
o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por até doze meses. (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 58. O regime jurídico dos contratos adminis-
trativos instituído por esta Lei confere à Administração, 
em relação a eles, a prerrogativa de:

I – modificá-los, unilateralmente, para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, res-
peitados os direitos do contratado;

II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos es-
pecificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 

III – fiscalizar-lhes a execução;
IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução 

total ou parcial do ajuste;
V – nos casos de serviços essenciais, ocupar 

provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e ser-
viços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipó-
tese de rescisão do contrato administrativo.

§ 1o As cláusulas econômico-financeiras e mo-
netárias dos contratos administrativos não poderão 
ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2o Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláu-
sulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato ad-
ministrativo opera retroativamente impedindo os efei-
tos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Admi-
nistração do dever de indenizar o contratado pelo que 
este houver executado até a data em que ela for decla-
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rada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se 
a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Seção II 
Da Formalização dos Contratos

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão 
lavrados nas repartições interessadas, as quais mante-
rão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro 
sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos 
reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumen-
to lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se 
cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o con-
trato verbal com a Administração, salvo o de peque-
nas compras de pronto pagamento, assim entendidas 
aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do 
limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea “a” desta 
Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes 
das partes e os de seus representantes, a finalidade, 
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do pro-
cesso da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, 
a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às 
cláusulas contratuais. 

§ 1º A publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, 
que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Administração na mesma data de 
sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus.

§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO)
Parágrafo único. A publicação resumida do ins-

trumento de contrato ou de seus aditamentos na im-
prensa oficial, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Administração até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatu-
ra, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, 
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório 
nos casos de concorrência e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos pre-
ços estejam compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em 
que a Administração puder substituí-lo por outros ins-
trumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou or-
dem de execução de serviço. 

§ 1o A minuta do futuro contrato integrará sempre 
o edital ou ato convocatório da licitação.

§ 2º Em carta contrato, nota de empenho de des-
pesa, autorização de compra, ordem de execução de 
serviço ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 56 desta lei.

§ 2o Em “carta contrato”, “nota de empenho de 
despesa”, “autorização de compra”, “ordem de execução 
de serviço” ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 
desta Lei e demais normas gerais, no que couber:

I – aos contratos de seguro, de financiamento, de 
locação em que o Poder Público seja locatário, e aos 
demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, 
por norma de direito privado;

II – aos contratos em que a Administração for 
parte como usuária de serviço público.

§ 4o É dispensável o “termo de contrato” e facul-
tada a substituição prevista neste artigo, a critério da 
Administração e independentemente de seu valor, nos 
casos de compra com entrega imediata e integral dos 
bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações 
futuras, inclusive assistência técnica.

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o conhe-
cimento dos termos do contrato e do respectivo pro-
cesso licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção 
de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emo-
lumentos devidos.

Art. 64. A Administração convocará regularmente 
o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 desta Lei.

§ 1o O prazo de convocação poderá ser prorroga-
do uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração.

§ 2o É facultado à Administração, quando o convo-
cado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual pra-
zo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
de conformidade com o ato convocatório, ou revogar 
a licitação independentemente da cominação prevista 
no art. 81 desta Lei.

§ 3o Decorridos 60 (sessenta) dias da data da 
entrega das propostas, sem convocação para a con-
tratação, ficam os licitantes liberados dos compromis-
sos assumidos.
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Seção III 
Da Alteração dos Contratos

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

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

especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

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

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

tia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime 

de execução da obra ou serviço, bem como do modo 
de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

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

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

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

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

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.

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

I – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

II – as supressões resultantes de acordo celebra-
do entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

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

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

§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais cria-
dos, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data 
da apresentação da proposta, de comprovada reper-
cussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

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

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

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

Seção IV  
Da Execução dos Contratos

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente 
pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acom-
panhada e fiscalizada por um representante da Admi-
nistração especialmente designado, permitida a con-
tratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 
informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1o O representante da Administração anotará 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos ob-
servados.
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§ 2o As decisões e providências que ultrapas-
sarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.

Art. 68. O contratado deverá manter preposto, 
aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, 
para representá-lo na execução do contrato.

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados.

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fis-
calização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encar-
gos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 

§ 1º A inadimplência do contratado, com refe-
rência aos encargos estabelecidos neste artigo, não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras 
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

§ 2º A Administração poderá exigir, também, se-
guro para garantia de pessoas e bens, devendo essa 
exigência constar do edital da licitação ou do convite.

§ 1o A inadimplência do contratado, com referên-
cia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras 
e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2o A Administração Pública responde solidaria-
mente com o contratado pelos encargos previdenciários 
resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 
31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 3º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, pode-
rá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, 
até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será 
recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quin-
ze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão de-
signada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, obser-
vado o disposto no art. 69 desta Lei;

II – em se tratando de compras ou de locação 
de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verifi-
cação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualida-
de e quantidade do material e conseqüente aceitação.

§ 1o Nos casos de aquisição de equipamentos 
de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante ter-
mo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2o O recebimento provisório ou definitivo não 
exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguran-
ça da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, dentro dos limites es-
tabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3o O prazo a que se refere a alínea “b” do inci-
so I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noven-
ta) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente 
justificados e previstos no edital. 

§ 4o Na hipótese de o termo circunstanciado ou 
a verificação a que se refere este artigo não serem, 
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos 
prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde 
que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias 
anteriores à exaustão dos mesmos.

Art. 74. Poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos seguintes casos:

I – gêneros perecíveis e alimentação preparada;
II – serviços profissionais;
III – obras e serviços de valor até o previsto no 

art. 23, inciso II, alínea “a”, desta Lei, desde que não se 
componham de aparelhos, equipamentos e instalações 
sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o rece-
bimento será feito mediante recibo.

Art. 75. Salvo disposições em contrário constantes 
do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, 
testes e demais provas exigidos por normas técnicas 
oficiais para a boa execução do objeto do contrato cor-
rem por conta do contratado.

Art. 76. A Administração rejeitará, no todo ou em 
parte, obra, serviço ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato.

Seção V 
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato 
enseja a sua rescisão, com as conseqüências contra-
tuais e as previstas em lei ou regulamento.
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Art. 78. Constituem motivo para rescisão do con-
trato:

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos;

II – o cumprimento irregular de cláusulas contra-
tuais, especificações, projetos e prazos;

III – a lentidão do seu cumprimento, levando a 
Administração a comprovar a impossibilidade da con-
clusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos 
prazos estipulados;

IV – o atraso injustificado no início da obra, ser-
viço ou fornecimento;

V – a paralisação da obra, do serviço ou do for-
necimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração;

VI – a subcontratação total ou parcial do seu 
objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital 
e no contrato; 

VII – o desatendimento das determinações re-
gulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores;

VIII – o cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 des-
ta Lei;

IX – a decretação de falência ou a instauração 
de insolvência civil;

X – a dissolução da sociedade ou o falecimento 
do contratado;

XI – a alteração social ou a modificação da fina-
lidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

XII – razões de interesse público, de alta relevân-
cia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato;

XIII – a supressão, por parte da Administração, de 
obras, serviços ou compras, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no 
§ 1o do art. 65 desta Lei; 

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem 
escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cen-
to e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ain-
da por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório 
de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até que seja normalizada 
a situação;

XV – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 
pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas des-
tes, já recebidos ou executados, salvo em caso de ca-
lamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação;

XVI – a não liberação, por parte da Administra-
ção, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem 
como das fontes de materiais naturais especificadas 
no projeto;

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de força 
maior, regularmente comprovada, impeditiva da exe-
cução do contrato.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual 
serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V 
do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I – determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo anterior;

II – amigável, por acordo entre as partes, redu-
zida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração;

III – judicial, nos termos da legislação;
IV – (VETADO)
IV – (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá 

ser precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente.

§ 2o Quando a rescisão ocorrer com base nos 
incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja cul-
pa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a:

I – devolução de garantia;
II – pagamentos devidos pela execução do con-

trato até a data da rescisão;
III – pagamento do custo da desmobilização.
§ 3o (VETADO)
§ 4o (VETADO)
§ 3º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 4º (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
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§ 5o Ocorrendo impedimento, paralisação ou 
sustação do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do arti-
go anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem 
prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

I – assunção imediata do objeto do contrato, no 
estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração;

II – ocupação e utilização do local, instalações, 
equipamentos, material e pessoal empregados na exe-
cução do contrato, necessários à sua continuidade, na 
forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III – execução da garantia contratual, para ressar-
cimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato 
até o limite dos prejuízos causados à Administração.

§ 1o A aplicação das medidas previstas nos inci-
sos I e II deste artigo fica a critério da Administração, 
que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por 
execução direta ou indireta.

§ 2o É permitido à Administração, no caso de 
concordata do contratado, manter o contrato, poden-
do assumir o controle de determinadas atividades de 
serviços essenciais.

§ 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato 
deverá ser precedido de autorização expressa do Mi-
nistro de Estado competente, ou Secretário Estadual 
ou Municipal, conforme o caso.

§ 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo 
anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar 
a medida prevista no inciso I deste artigo.

Capítulo IV 
Das Sanções Administrativas  

e da Tutela Judicial

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário 
em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Ad-
ministração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades le-
galmente estabelecidas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se 
aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, 
§ 2o desta Lei, que não aceitarem a contratação, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudica-
tário, inclusive quanto ao prazo e preço. 

Art. 82. Os agentes administrativos que pratica-
rem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou 

visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se 
às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos 
próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal que seu ato ensejar.

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que 
simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quan-
do servidores públicos, além das sanções penais, à 
perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. 

Art. 84. Considera-se servidor público, para os 
fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que tran-
sitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou 
emprego público. 

§ 1o Equipara-se a servidor público, para os fins 
desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função em 
entidade paraestatal, assim consideradas, além das 
fundações, empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista, as demais entidades sob controle, direto 
ou indireto, do Poder Público. 

§ 2o A pena imposta será acrescida da terça par-
te, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei 
forem ocupantes de cargo em comissão ou de função 
de confiança em órgão da Administração direta, autar-
quia, empresa pública, sociedade de economia mista, 
fundação pública, ou outra entidade controlada direta 
ou indiretamente pelo Poder Público. 

Art. 85. As infrações penais previstas nesta Lei 
pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e res-
pectivas autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações públicas, e quaisquer 
outras entidades sob seu controle direto ou indireto. 

Seção II 
Das Sanções Administrativas

Art. 86. O atraso injustificado na execução do con-
trato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1o A multa a que alude este artigo não impede 
que a Administração rescinda unilateralmente o con-
trato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2o A multa, aplicada após regular processo 
administrativo, será descontada da garantia do res-
pectivo contratado. 

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, a qual será descon-
tada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contra-
to a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – advertência;
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II – multa, na forma prevista no instrumento con-
vocatório ou no contrato;

III – suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Adminis-
tração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será con-
cedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-
tração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1o Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá 
o contratado pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Adminis-
tração ou cobrada judicialmente.

§ 2o As sanções previstas nos incisos I, III e IV 
deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste 
artigo é de competência exclusiva do Ministro de Es-
tado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso, facultada a defesa do interessado no respec-
tivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação. (Vide art 109 inciso III)

Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e 
IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas 
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 
contratos regidos por esta Lei:

I – tenham sofrido condenação definitiva por 
praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no reco-
lhimento de quaisquer tributos;

II – tenham praticado atos ilícitos visando a frus-
trar os objetivos da licitação;

III – demonstrem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude de atos ilí-
citos praticados.

Seção III 
Dos Crimes e das Penas

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das 
hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele 
que, tendo comprovadamente concorrido para a con-
sumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa 

ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato com o 
Poder Público. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, com-
binação ou qualquer outro expediente, o caráter com-
petitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a Administração, dando causa 
à instauração de licitação ou à celebração de contra-
to, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder 
Judiciário: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor do adjudicatório, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, 
pagar fatura com preterição da ordem cronológica de 
sua apresentação:

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa.

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qual-
quer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação 
contratual, em favor do adjudicatário, durante a exe-
cução dos contratos celebrados com o Poder Público, 
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ain-
da, pagar fatura com preterição da ordem cronológica 
de sua exigibilidade, observado o disposto no art. 121 
desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Pena – detenção, de dois a quatro anos, e multa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Incide na mesma pena o con-
tratado que, tendo comprovadamente concorrido para 
a consumação da ilegalidade, obtém vantagem inde-
vida ou se beneficia, injustamente, das modificações 
ou prorrogações contratuais. 

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada 
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro 
o ensejo de devassá-lo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa. 
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Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por 
meio de violência, grave ameaça, fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena – detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa, além da pena correspondente à violência. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem 
se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 
oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, 
licitação instaurada para aquisição ou venda de bens 
ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I – elevando arbitrariamente os preços; 
II – vendendo, como verdadeira ou perfeita, mer-

cadoria falsificada ou deteriorada; 
III – entregando uma mercadoria por outra; 
IV – alterando substância, qualidade ou quanti-

dade da mercadoria fornecida; 
V – tornando, por qualquer modo, injustamente, 

mais onerosa a proposta ou a execução do contrato: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 

multa. 
Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato 

com empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 

e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele 

que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar 
com a Administração. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamen-
te, a inscrição de qualquer interessado nos registros 
cadastrais ou promover indevidamente a alteração, 
suspensão ou cancelamento de registro do inscrito: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o Os índices a que se refere este artigo não 
poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem su-
periores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade 
de licitação. 

§ 2o O produto da arrecadação da multa rever-
terá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal. 

Seção IV 
Do Processo e do Procedimento Judicial

Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei são de 
ação penal pública incondicionada, cabendo ao Mi-
nistério Público promovê-la. 

Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para 
os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministério Público, 
fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato 
e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se 
deu a ocorrência. 

Parágrafo único. Quando a comunicação for ver-
bal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado 
pelo apresentante e por duas testemunhas. 

Art. 102. Quando em autos ou documentos de 
que conhecerem, os magistrados, os membros dos 
Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos 
órgãos integrantes do sistema de controle interno de 
qualquer dos Poderes verificarem a existência dos 
crimes definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério 
Público as cópias e os documentos necessários ao 
oferecimento da denúncia. 

Art. 103. Será admitida ação penal privada sub-
sidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo 
legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 
29 e 30 do Código de Processo Penal. 

Art. 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá 
este o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 
defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, 
podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas 
que tiver, em número não superior a 5 (cinco), e indicar 
as demais provas que pretenda produzir. 

Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação 
e da defesa e praticadas as diligências instrutórias 
deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessi-
vamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada parte para 
alegações finais. 

Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os 
autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, terá o juiz 
10 (dez) dias para proferir a sentença. 

Art. 107. Da sentença cabe apelação, interponível 
no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 108. No processamento e julgamento das 
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos 
recursos e nas execuções que lhes digam respeito, 
aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo 
Penal e a Lei de Execução Penal. 

Capítulo V 
Dos Recursos Administrativos

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes 
da aplicação desta Lei cabem:

I – recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;



12938 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

d) indeferimento do pedido de inscrição em regis-
tro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso 
I do art. 78 desta lei;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inci-
so I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994)

f) aplicação das penas de advertência, suspen-
são temporária ou de multa;

II – representação, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis da intimação da decisão relacionada com o ob-
jeto da licitação ou do contrato, de que não caiba re-
curso hierárquico;

III – pedido de reconsideração, de decisão de Mi-
nistro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta 
Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, 
alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, deste artigo, excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no inciso 
III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, 
salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se 
presentes os prepostos dos licitantes no ato em que 
foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por co-
municação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2o O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do 
inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir ao recurso inter-
posto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos 
demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade supe-
rior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo su-
bir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade.

§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou 
pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 
os autos do processo estejam com vista franqueada 
ao interessado.

§ 6o Em se tratando de licitações efetuadas na 
modalidade de “carta convite” os prazos estabelecidos 
nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão 
de dois dias úteis. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Capítulo VI 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos 
nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os pra-
zos referidos neste artigo em dia de expediente no 
órgão ou na entidade.

Art. 111. A Administração só poderá contratar, 
pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técni-
co especializado desde que o autor ceda os direitos 
patrimoniais a ele relativos e a Administração possa 
utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de 
concurso ou no ajuste para sua elaboração.

Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a 
obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de 
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimen-
to de todos os dados, documentos e elementos de in-
formação pertinentes à tecnologia de concepção, de-
senvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer 
natureza e aplicação da obra.

Art. 112. Quando o objeto do contrato interes-
sar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão 
contratante, perante a entidade interessada, respon-
der pela sua boa execução, fiscalização e pagamento.

Parágrafo único. Fica facultado à entidade inte-
ressada o acompanhamento da execução do contrato.

§ 1o Os consórcios públicos poderão realizar lici-
tação da qual, nos termos do edital, decorram contratos 
administrativos celebrados por órgãos ou entidades 
dos entes da Federação consorciados. (Incluído pela 
Lei nº 11.107, de 2005)

§ 2o É facultado à entidade interessada o acom-
panhamento da licitação e da execução do contrato. 
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

Art. 113. O controle das despesas decorrentes 
dos contratos e demais instrumentos regidos por esta 
Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na 
forma da legislação pertinente, ficando os órgãos in-
teressados da Administração responsáveis pela de-
monstração da legalidade e regularidade da despesa 
e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo 
do sistema de controle interno nela previsto.

§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa físi-
ca ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Con-
tas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle 
interno contra irregularidades na aplicação desta Lei, 
para os fins do disposto neste artigo.

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integran-
tes do sistema de controle interno poderão solicitar 
para exame, antes da abertura das propostas, cópia 
de edital de licitação já publicado, obrigando-se os 
órgãos ou entidades da Administração interessada à 
adoção das medidas corretivas que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas.
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§ 2o Os Tribunais de Contas e os órgãos inte-
grantes do sistema de controle interno poderão solici-
tar para exame, até o dia útil imediatamente anterior 
à data de recebimento das propostas, cópia de edital 
de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou 
entidades da Administração interessada à adoção de 
medidas corretivas pertinentes que, em função desse 
exame, lhes forem determinadas. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impe-
de a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, 
a ser procedida sempre que o objeto da licitação re-
comende análise mais detida da qualificação técnica 
dos interessados.

§ 1o A adoção do procedimento de pré-qualifica-
ção será feita mediante proposta da autoridade com-
petente, aprovada pela imediatamente superior.

§ 2o Na pré-qualificação serão observadas as 
exigências desta Lei relativas à concorrência, à convo-
cação dos interessados, ao procedimento e à analise 
da documentação. 

Art. 115. Os órgãos da Administração poderão 
expedir normas relativas aos procedimentos operacio-
nais a serem observados na execução das licitações, 
no âmbito de sua competência, observadas as dispo-
sições desta Lei.

Parágrafo único. As normas a que se refere este 
artigo, após aprovação da autoridade competente, de-
verão ser publicadas na imprensa oficial.

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, 
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e ou-
tros instrumentos congêneres celebrados por órgãos 
e entidades da Administração. 

§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste 
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública 
depende de prévia aprovação de competente plano de 
trabalho proposto pela organização interessada, o qual 
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I – identificação do objeto a ser executado; 
II – metas a serem atingidas; 
III – etapas ou fases de execução; 
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V – cronograma de desembolso; 
VI – previsão de início e fim da execução do ob-

jeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases 
programadas;

VII – se o ajuste compreender obra ou serviço 
de engenharia, comprovação de que os recursos pró-
prios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do 
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão 
descentralizador. 

§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão 
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Le-
gislativa ou à Câmara Municipal respectiva.

§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em 
estrita conformidade com o plano de aplicação apro-
vado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades 
ocorrentes: 

I – quando não tiver havido comprovação da boa 
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, 
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante 
procedimentos de fiscalização local, realizados perio-
dicamente pela entidade ou órgão descentralizador 
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de 
controle interno da Administração Pública; 

II – quando verificado desvio de finalidade na apli-
cação dos recursos, atrasos não justificados no cumpri-
mento das etapas ou fases programadas, práticas aten-
tatórias aos princípios fundamentais de Administração 
Pública nas contratações e demais atos praticados na 
execução do convênio, ou o inadimplemento do execu-
tor com relação a outras cláusulas conveniais básicas; 

III – quando o executor deixar de adotar as medi-
das saneadoras apontadas pelo partícipe repassador 
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema 
de controle interno. 

§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utili-
zados, serão obrigatoriamente aplicados em cader-
netas de poupança de instituição financeira oficial se 
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, 
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo 
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos 
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que um mês. 

§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma do 
parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto 
de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo es-
pecífico que integrará as prestações de contas do ajuste.

§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos finan-
ceiros remanescentes, inclusive os provenientes das re-
ceitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, 
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob 
pena da imediata instauração de tomada de contas es-
pecial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 

Art. 117. As obras, serviços, compras e aliena-
ções realizados pelos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas 
normas desta Lei, no que couber, nas três esferas 
administrativas.
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Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Muni-
cípios e as entidades da administração indireta deverão 
adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao 
disposto nesta Lei.

Art. 119. As sociedades de economia mista, em-
presas e fundações públicas e demais entidades con-
troladas direta ou indiretamente pela União e pelas 
entidades referidas no artigo anterior editarão regu-
lamentos próprios devidamente publicados, ficando 
sujeitas às disposições desta Lei.

Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere 
este artigo, no âmbito da Administração Pública, após 
aprovados pela autoridade de nível superior a que esti-
verem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e 
entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.

Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão 
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade 
e proporção da variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), com base no índice do mês 
de dezembro de 1991.

Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão 
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade 
e proporção da variação do Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M), com base no índice do mês de 
dezembro de 1991. (Redação dada pela Lei nº 8.883, 
de 1994)

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará 
publicar no Diário Oficial da União os novos valores 
oficialmente vigentes por ocasião de cada evento cita-
do no caput deste artigo, desprezando-se as frações 
inferiores a Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros).

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal fará 
publicar no Diário Oficial da União os novos valores 
oficialmente vigentes por ocasião de cada evento cita-
do no “caput” deste artigo, desprezando-se as frações 
inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real).  (Redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei pode-
rão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Fe-
deral, que os fará publicar no Diário Oficial da União, 
observando como limite superior a variação geral dos 
preços do mercado, no período. (Redação dada pela 
Lei nº 9.648, de 1998)

Art. 121. O disposto nesta lei não se aplica às 
licitações instauradas e aos contratos assinados an-
teriormente à sua vigência.

Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às 
licitações instauradas e aos contratos assinados ante-
riormente à sua vigência, ressalvado o disposto no art. 
57, nos parágrafos 1o, 2o e 8o do art. 65, no inciso XV 
do art. 78, bem assim o disposto no “caput” do art. 5o, 
com relação ao pagamento das obrigações na ordem 
cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de 

noventa dias contados da vigência desta Lei, separada-
mente para as obrigações relativas aos contratos regidos 
por legislação anterior à Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis 
do patrimônio da União continuam a reger-se pelas dis-
posições do Decreto-lei no 9.760, de 5 de setembro de 
1946, com suas alterações, e os relativos a operações 
de crédito interno ou externo celebrados pela União ou 
a concessão de garantia do Tesouro Nacional conti-
nuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se 
esta Lei, no que couber.

Art. 122. Nas concessões de linhas aéreas, ob-
servar-se-á procedimento licitatório específico, a ser 
estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica.

Art. 123. Em suas licitações e contratações admi-
nistrativas, as repartições sediadas no exterior obser-
varão as peculiaridades locais e os princípios básicos 
desta Lei, na forma de regulamentação específica.

Art. 124. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos 
para permissão ou concessão de serviços públicos os 
dispositivos desta Lei que não conflitem com a legisla-
ção específica sobre o assunto. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. As exigências contidas nos in-
cisos II a IV do § 2o do art. 7o serão dispensadas nas 
licitações para concessão de serviços com execução 
prévia de obras em que não foram previstos desem-
bolso por parte da Administração Pública concedente. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado por força do disposto no art. 
3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 126. Revogam-se as disposições em contrá-
rio, especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21 
de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 
2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no 8.220, de 
4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966.(Renumerado por força do 
disposto no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Indepen-
dência e 105o da República. – ITAMAR FRANCO – 
Rubens Ricupero – Romildo Canhim.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.6.1993 e repu-
blicado em 6.7.1994 e retificado em 6.7.1994

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 100, DE 2013 

Institui o Programa Nacional de Apoio ao 
Tratamento da Dependência Química.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de 

Apoio ao Tratamento da Dependência Química – PRO-
NAQUI, com a finalidade de captar e canalizar recursos 
para a prevenção e o combate à dependência química. 

Parágrafo único. A prevenção e o combate à de-
pendência química englobam, para os fins desta Lei, a 
promoção da informação, a pesquisa, o rastreamento, 
o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação da doença.

Art. 2º O Pronaqui será implementado mediante 
incentivo fiscal a ações e serviços de atenção psicos-
social, desenvolvidos por instituições de prevenção e 
combate à dependência química.

§ 1º As ações e os serviços de atenção psicos-
social a serem apoiados com os recursos captados 
por meio do Pronaqui compreendem:

I – a prestação de serviços de assistência médi-
ca ou psicossocial-; 

II – a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento 
de recursos humanos em todos os níveis; e

III – a realização de pesquisas clínicas, epide-
miológicas e experimentais. 

§ 2º Para os fins do disposto nesta Lei, conside-
ram-se instituições de prevenção e combate à depen-
dência química as pessoas jurídicas de direito público 
e de direito privado, associativas ou fundacionais, sem 
fins lucrativos: 

I – que sejam certificadas como entidades be-
neficentes de assistência social, na forma da Lei nº 
12.101, de 27 de novembro de 2009; ou 

II – que sejam qualificadas como organizações 
sociais, na forma da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 
1998; ou

III – que sejam qualificadas como Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público, na forma da 
Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999; ou

IV – que prestem atendimento direto e gratuito 
às pessoas com dependência química, cadastradas 
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
– CNES do Ministério da Saúde.

Art. 3º A União facultará às pessoas físicas, a 
partir do ano-calendário de 2013 até o ano-calendá-
rio de 2017, e às pessoas jurídicas, a partir do ano-
-calendário de 2014 até o ano-calendário de 2018, na 
qualidade de incentivadoras, a opção de deduzirem do 
imposto sobre a renda os valores correspondentes às 
doações e aos patrocínios diretamente efetuados em 
prol de ações e serviços de que tratam os arts. 1º e 

2º, previamente aprovados pelo Ministério da Saúde 
e desenvolvidos pelas instituições destinatárias a que 
se refere o art. 2º.

§ 1º As doações poderão assumir as seguintes 
espécies de atos gratuitos: 

I – transferência de quantias em dinheiro; 
II – transferência de bens móveis ou imóveis; 
III – comodato ou cessão de uso de bens imóveis 

ou equipamentos; 
IV – realização de despesas em conservação, 

manutenção ou reparos nos bens móveis, imóveis e 
equipamentos, inclusive os referidos no inciso III; e 

V – fornecimento de material de consumo, hos-
pitalar ou clínico, de medicamentos ou de produtos 
de alimentação. 

§ 2º Considera-se patrocínio a prestação do in-
centivo com finalidade promocional. 

§ 3º A pessoa física incentivadora poderá dedu-
zir do imposto sobre a renda devido, apurado na De-
claração de Ajuste Anual, o valor total das doações e 
dos patrocínios. 

§ 4º A pessoa jurídica incentivadora tributada com 
base no lucro real poderá deduzir do imposto sobre a 
renda devido, em cada período de apuração, trimestral 
ou anual, o valor total das doações e dos patrocínios, 
vedada a dedução como despesa operacional. 

§ 5º O valor global máximo das deduções de 
que trata este artigo será fixado anualmente pelo Po-
der Executivo, com base em um percentual da renda 
tributável das pessoas físicas e do imposto sobre a 
renda devido por pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real. 

§ 6º As deduções de que trata este artigo: 
I – relativamente às pessoas físicas: 
a) ficam limitadas ao valor das doações efetua-

das no ano-calendário a que se referir a Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pes-
soa Física; e 

b) aplicam-se à declaração de ajuste anual utili-
zando-se a opção pelas deduções legais; e 

c) ficam limitadas a um por cento do imposto so-
bre a renda devido com relação ao programa de que 
trata o art. 1º.

II – relativamente às pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real: 

a) deverão corresponder às doações e aos pa-
trocínios efetuados dentro do período de apuração 
trimestral ou anual do imposto; e

b) ficam limitadas a um por cento do imposto 
sobre a renda devido em cada período de apuração 
trimestral ou anual com relação ao programa de que 
trata o art. 1º, observado o disposto no § 4º do art. 3º 
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 
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§ 7º Os benefícios de que trata este artigo não 
excluem outros benefícios, abatimentos e deduções 
em vigor. 

Art. 4º Na hipótese da doação em bens, o doa-
dor deverá considerar como valor dos bens doados: 

I – para as pessoas físicas, o valor constante da 
última declaração do imposto sobre a renda; e 

II – para as pessoas jurídicas, o valor contábil 
dos bens. 

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses pre-
vistas no § 1º do art. 3º, o valor da dedução não poderá 
ultrapassar o valor de mercado. 

Art. 5º A instituição destinatária titular da ação ou 
serviço definido no § 1º do art. 2º deve emitir recibo em 
favor do doador ou patrocinador, na forma e condições 
estabelecidas em ato da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil do Ministério da Fazenda. 

Art. 6º Para a aplicação do disposto no art. 3º, as 
ações e serviços definidos no § 1º do art. 2º deverão 
ser aprovados previamente pelo Ministério da Saúde, 
segundo a forma e o procedimento estabelecidos em 
ato do Poder Executivo, e devem estar em consonância 
com a política definida para o setor no Plano Nacio-
nal de Saúde e nas diretrizes do Ministério da Saúde. 

Art. 7º As ações e serviços definidos no § 1º do 
art. 2º deverão ter seu desenvolvimento acompanha-
do e avaliado pelo Ministério da Saúde, na forma es-
tabelecida em ato do Poder Executivo, observada a 
necessidade de participação do controle social, nos 
termos da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

§ 1º A avaliação pelo Ministério da Saúde da 
correta aplicação dos recursos recebidos terá lugar 
ao final do desenvolvimento das ações e serviços, ou 
ocorrerá anualmente, se permanentes. 

§ 2º Os incentivadores e instituições destinatárias 
deverão, na forma de instruções expedidas pelo Minis-
tério da Saúde, comunicar-lhe os incentivos realizados 
e recebidos, cabendo aos destinatários a comprovação 
de sua aplicação. 

§ 3º Deverá ser elaborado relatório de avaliação 
e acompanhamento das ações e serviços previstos no 
caput e publicado em sítio eletrônico do Ministério da 
Saúde na Rede Mundial de Computadores – Internet. 

Art. 8º Em caso de execução de má qualidade 
ou de inexecução parcial ou completa das ações e 
serviços de que tratam os arts. 1º e 3º, o Ministério da 
Saúde poderá inabilitar, por até 3 (três) anos, a institui-
ção destinatária, mediante decisão motivada e da qual 
caberá recurso para o Ministro de Estado da Saúde. 

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo estabe-
lecerá os critérios para a inabilitação e os procedimen-
tos de que trata o caput, assegurada a ampla defesa 
e o contraditório. 

Art. 9. Os recursos objeto de doação ou patrocí-
nio deverão ser depositados e movimentados em conta 
bancária específica em nome do destinatário. 

Parágrafo único. Não serão considerados, para 
fim de comprovação do incentivo, os aportes em rela-
ção aos quais não se cumpra o disposto neste artigo. 

Art. 10. Nenhuma aplicação dos recursos poderá 
ser efetuada mediante intermediação. 

Parágrafo único. Não configura intermediação a 
contratação de serviços de: 

I – elaboração de projetos de ações ou serviços 
para a obtenção de doação ou patrocínio; e 

II – captação de recursos. 
Art. 11. Constitui infração ao disposto nesta Lei o 

recebimento pelo patrocinador de vantagem financeira 
ou bem, em razão do patrocínio. 

Art. 12. As infrações ao disposto nesta Lei, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o 
doador ou patrocinador ao pagamento do valor atua-
lizado do imposto sobre a renda devido em relação a 
cada exercício financeiro e das penalidades e demais 
acréscimos previstos na legislação vigente. 

Parágrafo único. Na hipótese de dolo, fraude ou 
simulação, inclusive no caso de desvio de finalidade, 
será aplicada ao doador e ao beneficiário multa cor-
respondente a 2 (duas) vezes o valor da vantagem 
auferida indevidamente. 

Art. 13. O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso IX: 

“Art. 12 ...........................................................
 .......................................................................  
IX – doações e patrocínios diretamente efe-
tuados por pessoas físicas no âmbito do Pro-
grama Nacional de Apoio ao Tratamento da 
Dependência Química – PRONAQUI.
 ............................................................. ” (NR) 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O consumo de drogas é um problema no Brasil 
há algum tempo, não só pela questão penal, mas tam-
bém por seus impactos para a saúde dos brasileiros. 
Milhares de acidentes e agressões acontecem após 
o consumo de drogas lícitas ou ilícitas.

Mais recentemente, no entanto, esse flagelo to-
mou proporções maiores devido ao aumento do uso de 
crack, que avançou em várias regiões do País e assola 
as grandes cidades. O surgimento de “cracolândias” no 
centro das metrópoles, em plena luz do dia, tem causado 
grande desconforto e chamado atenção para o problema, 
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antes oculto para a maior parte da população, que não 
frequenta lugares onde as drogas são comercializadas.

Diante desse desafio, a sociedade brasileira e 
as autoridades têm reagido e tentado promover mu-
danças efetivas nesse quadro. O Ministério da Saúde 
(MS) tem incentivado os estados e municípios a insta-
lar Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD) para atender a essa crescente demanda. 
Segundo dados do MS, entre agosto de 2007 e dezem-
bro de 2010, o número de unidades de atendimento 
desse tipo passou de 153 para 242, o que representa 
um crescimento de 58% em pouco mais de três anos.

Contudo, esses centros públicos de atenção à 
saúde mental não têm sido suficientes para atender 
a boa parte das pessoas com dependência química, 
o que tem concorrido para a multiplicação de centros 
privados voltados para a reabilitação desses indivídu-
os, notadamente de entidades conhecidas como Co-
munidades Terapêuticas. 

As famílias dos dependentes químicos recorrem a 
muitas dessas instituições – muitas sem fins lucrativos –, 
na esperança de que eles sejam reinseridos no convívio 
social novamente. Dessa forma, muitos familiares e ins-
tituições de caridade acabam apoiando financeiramente 
esses centros de reabilitação por confiarem nos seus 
projetos para a recuperação de dependentes químicos.

O presente projeto de lei, à semelhança da Lei 
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que instituiu 
os Programas Nacionais de Apoio à Atenção Oncoló-
gica e de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência, incentiva o patrocínio e as doações aos 
centros privados de reabilitação sem fins lucrativos que 
tenham projetos aprovados pelo Ministério da Saúde, 
permitindo a sua dedução do valor devido do imposto 
de renda (IR) da pessoa física e da pessoa jurídica, 
dentro dos mesmos limites estabelecidos naquela Lei. 
O incentivo constituirá importante fonte de receita para 
garantir e fomentar o trabalho das citadas instituições, 
que tanto colaboram com o poder público para o en-
frentamento do problema. 

Ante a preocupante dimensão atual do problema 
da dependência química, colocamos à discussão o 
presente projeto, na certeza de que será aperfeiçoado 
e aprovado pelos senhores Senadores. 

Sala das Sessões, – Senador Wilder Morais.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social; regula 
os procedimentos de isenção de contri-
buições para a seguridade social; altera a 

Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; re-
voga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 
de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro 
de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 
10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida 
Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências.

LEI Nº 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998

-Dispõe sobre a qualificação de entidades 
como organizações sociais, a criação do 
Programa Nacional de Publicização, a extin-
ção dos órgãos e entidades que menciona 
e a absorção de suas atividades por orga-
nizações sociais, e dá outras providências.

LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999

-Dispõe sobre a qualificação de pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrati-
vos, como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, institui e disciplina o 
Termo de Parceria, e dá outras providências.

LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

-Altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas jurídicas, bem como da con-
tribuição social sobre o lucro líquido, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República 
Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pes-

soas jurídicas é de quinze por cento. 
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitra-

do, apurado anualmente, que exceder a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais), sujeita-se à incidência 
de adicional de imposto de renda à alíquota de dez 
por cento. 

§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitra-
do, que exceder o valor resultante da multiplicação de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses 
do respectivo período de apuração, sujeita-se à inci-
dência de adicional de imposto de renda à alíquota de 
dez por cento.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996) 

§ 2º O limite previsto no parágrafo anterior será 
proporcional ao número de meses transcorridos, quan-
do o período de apuração for inferior a doze meses. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, 
inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão 
e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento 
da liquidação.(Redação dada pela Lei 9.430, de 1996) 
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§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, 
à pessoa jurídica que explore atividade rural de que 
trata a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990. 

§ 4º O valor do adicional será recolhido integral-
mente, não sendo permitidas quaisquer deduções. 

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. –  FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente.

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

-Dispõe sobre a participação da comunida-
de na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergover-
namentais de recursos financeiros na área 
da saúde e dá outras providências.

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

-Altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo 
anterior, poderão ser deduzidos:

I – as contribuições feitas aos fundos controlados 
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

I – as contribuições feitas aos Fundos controlados 
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; (Redação 
dada pela Lei nº 12.213, de 2010) (Vigência)

II – as contribuições efetivamente realizadas em 
favor de projetos culturais, aprovados na forma da re-
gulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cul-
tura – PRONAC, instituído pelo art. 1º da Lei nº 8.313, 
de 23 de dezembro de 1991;

III – os investimentos feitos a título de incentivo 
às atividades audiovisuais, na forma e condições pre-
vistas nos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.685, de 20 de julho 
de 1993;

IV – (VETADO)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive 

a título de recolhimento complementar, correspondente 
aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

VI – o imposto pago no exterior de acordo com 
o previsto no art. 5º da Lei nº 4.862, de 29 de novem-
bro de 1965.

VII – até o exercício de 2012, ano-calendário 
de 2011, a contribuição patronal paga à Previdência 
Social pelo empregador doméstico incidente sobre o 
valor da remuneração do empregado. (Incluído pela 

Lei nº 11.324, de 2006) (Vide Medida provisória nº 
284, de 2006)

VII – até o exercício de 2015, ano-calendário 
de 2014, a contribuição patronal paga à Previdência 
Social pelo empregador doméstico incidente sobre o 
valor da remuneração do empregado. (Redação dada 
pela Lei nº 12.469, de 2011)

VIII – doações e patrocínios diretamente efe-
tuados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica – 
PRONON e do Programa Nacional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD, 
previamente aprovados pelo Ministério da Saúde.(In-
cluído pela Medida Provisória nº 563, de 2012)

VIII – doações e patrocínios diretamente efetu-
ados por pessoas físicas no âmbito do Programa Na-
cional de Apoio à Atenção Oncológica – PRONON e 
do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD, previa-
mente aprovados pelo Ministério da Saúde. (Incluído 
pela Lei nº 12.715, de 2012)

§ 1º A soma das deduções a que se referem os 
incisos I a IV não poderá reduzir o imposto devido em 
mais de doze por cento.

§ 2° (VETADO)
§ 3° – A dedução de que trata o inciso VII do ca-

put deste artigo: (Incluído pela Lei nº 11.324, de 2006) 
(Vide Medida provisória nº 284, de 2006)

I – está limitada: (Incluído pela Lei nº 11.324, de 
2006) (Vide Medida provisória nº 284, de 2006)

a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, 
inclusive no caso da declaração em conjunto; (Incluído 
pela Lei nº 11.324, de 2006) (Vide Medida provisória 
nº 284, de 2006)

b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se 
referir a declaração; (Incluído pela Lei nº 11.324, de 
2006) (Vide Medida provisória nº 284, de 2006)

II – aplica-se somente ao modelo completo de De-
claração de Ajuste Anual; (Incluído pela Lei nº 11.324, 
de 2006) (Vide Medida provisória nº 284, de 2006)

III – não poderá exceder: (Incluído pela Lei nº 
11.324, de 2006) (Vide Medida provisória nº 284, de 
2006)

a) ao valor da contribuição patronal calculada 
sobre 1 (um) salário mínimo mensal, sobre o 13o (dé-
cimo terceiro) salário e sobre a remuneração adicional 
de férias, referidos também a 1 (um) salário mínimo; 
(Incluído pela Lei nº 11.324, de 2006) (Vide Medida 
provisória nº 284, de 2006)

b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 
11 desta Lei, deduzidos os valores de que tratam os 
incisos I a III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei 
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nº 11.324, de 2006) (Vide Medida provisória nº 284, 
de 2006)

IV – fica condicionada à comprovação da regu-
laridade do empregador doméstico perante o regime 
geral de previdência social quando se tratar de contri-
buinte individual. (Incluído pela Lei nº 11.324, de 2006) 
(Vide Medida provisória nº 284, de 2006)

Brasília, 26 de dezembro de 1995; 174º da Inde-
pendência e 107º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Parente.

LEI Nº 12.715, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012

-Altera a alíquota das contribuições previ-
denciárias sobre a folha de salários devidas 
pelas empresas que especifica; institui o 
Programa de Incentivo à Inovação Tecno-
lógica e Adensamento da Cadeia Produtiva 
de Veículos Automotores, o Regime Espe-
cial de Tributação do Programa Nacional 
de Banda Larga para Implantação de Re-
des de Telecomunicações, o Regime Es-
pecial de Incentivo a Computadores para 
Uso Educacional, o Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica e o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência; restabelece o Pro-
grama Um Computador por Aluno; altera 
o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semiconduto-
res, instituído pela Lei no 11.484, de 31 de 
maio de 2007; altera as Leis nos 9.250, de 
26 de dezembro de 1995, 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996, 10.865, de 30 de abril de 2004, 
11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, 11.484, de 31 
de maio de 2007, 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002, 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, 
de 10 de dezembro de 1997, 12.431, de 24 
de junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 
2011, 8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, 
de 23 de julho de 2004, os Decretos-Leis nos 
1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de 
dezembro de 1977, e a Medida Provisória 
no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.

(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 101, DE 2013

Estabelece critérios gerais de controle para 
a execução de programas de treinamento 
e qualificação profissional custeados com 
recursos da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A execução de programas de treinamen-

to e qualificação profissional custeados com recursos 
da União obedecerá aos critérios de controle previs-
tos nesta lei.

§ 1º. Aplicam-se os dispositivos desta lei a todo e 
qualquer curso e atividade de treinamento e qualifica-
ção profissional no qual sejam aplicados recursos pú-
blicos federais, independentemente do órgão executor, 
e ainda que seja executado de forma descentralizada 
por outros entes públicos ou privados.

§ 2º. Não se aplicam os dispositivos desta lei, 
exclusivamente:

I) a cursos e atividades que façam parte de cur-
sos regulares de educação básica, média e superior, 
reconhecidos na forma da legislação educacional; 

II) a cursos internos destinados à capacitação de 
servidores públicos ou militares federais, promovidos 
pelos próprios órgãos empregadores como parte da 
respectiva política de treinamento, sem disponibiliza-
ção de vagas a terceiros. 

Art. 2º Toda atividade de que trata o art. 1º desta 
lei obedecerá aos seguintes procedimentos de con-
trole e aprovação: 

I – registro prévio do plano de trabalho, a ser re-
alizado em meio eletrônico e contemplando no mínimo 
as seguintes informações:

a) Relação das ações presenciais e não-pre-
senciais que compõem a atividade, que contemple 
no mínimo:

1– o conteúdo de habilidades e conhecimentos 
a desenvolver na ação;

2 – data, hora e local de realização da ação, sendo 
obrigatória a indicação de local físico quando tratar-se 
de atividade presencial;

3 – recursos materiais, humanos e de informação 
necessários à realização da ação, com a indicação 
da instituição responsável pelo seu fornecimento e do 
número e qualificação do pessoal docente e auxiliar a 
ser empregado na ação;

4 – número de alunos contemplados a serem 
atendidos por cada ação

b) relação de todos os insumos necessários ao 
cumprimento da atividade, com a respectiva especifi-
cação e estimativa de custo;



12946 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

c) relação de todos os produtos e benefícios a 
serem entregues aos alunos quando da realização de 
cada ação, inclusive sob a forma de bolsas de estudo 
ou transferências similares

II – registro concomitante da execução do plano 
de trabalho, nas mesmas condições do inciso I deste 
artigo, a ser realizado em prazo não superior a sete 
dias a contar do término de cada ação ou aquisição, 
pelo órgão executor de cada ação ou aquisição, e 
contemplando no mínimo as seguintes informações:

a) Relação das ações presenciais e não-presen-
ciais realizadas, que contemple no mínimo:

1 – data, hora e local de efetiva realização da 
ação, sendo obrigatória a indicação de local físico 
quando tratar-se de atividade presencial;

2 – número, nome e CPF dos alunos que efeti-
vamente estiveram presentes à ação, bem como do 
pessoal docente e auxiliar que trabalhou na ação;

 3 – endereço e número de telefone para contato 
com os alunos e profissionais que efetivamente esti-
veram presentes à ação;

b) relação de todos os insumos adquiridos, com 
a identificação do fornecedor e os dados bancários 
relativos ao pagamento;

c) relação de todos os produtos e benefícios efe-
tivamente entregues aos alunos, inclusive sob a forma 
de bolsas de estudo, auxílios ou vales de qualquer na-
tureza ou transferências similares, especificando indi-
vidualmente os beneficiários, com respectivo CPF, os 
valores e as datas de eventuais pagamentos;

III – registro posterior da comprovação da exe-
cução do plano de trabalho, nas mesmas condições 
do inciso I deste artigo, a ser realizado nos mesmos 
prazos fixados para a apresentação da prestação de 
contas por parte do órgão executor contemplando no 
mínimo as seguintes informações e documentos:

a) cópias digitalizadas dos diários de classe e da 
lista de presença de cada ação presencial, assinados 
pelo professor e pelos alunos presentes; 

b) fotografias digitalizadas de cada ação presen-
cial, registrando as imagens do professor e dos alunos 
presentes na hora de realização da ação;

c) cópias digitalizadas dos documentos bancá-
rios do crédito aos professores, pessoal auxiliar, for-
necedores e alunos relativos aos pagamentos a eles 
realizados, ou do relatório bancário que os comprove;

d) Cópias digitalizadas das fichas de avaliação 
de cada treinamento ou atividade de qualificação, pre-
enchidas pelos alunos e pelo professor;

e) Versão digitalizada dos materiais didáticos 
fornecidos aos alunos na forma escrita ou impressa. 

§ 1º. Considera-se ação, para efeitos desse arti-
go, cada aula ou encontro presencial que compõe um 
curso ou atividade de treinamento.

§ 2º. Os registros de que trata este artigo se-
rão feitos diretamente pelo órgão público ou privado 
responsável pela execução das ações, ainda que tal 
execução seja descentralizada a outro ente público 
ou privado, e processados em sistema informatizado 
mantido pelo órgão federal repassador dos recursos.

§ 3º. Os originais dos documentos de que trata o 
inciso III do caput serão conservados em boa ordem 
junto ao órgão público ou privado responsável pela 
execução das ações, à disposição da fiscalização do 
órgão repassador e dos sistemas de controle interno 
e externo da União, pelo prazo mínimo de cinco anos 
a contar da aprovação final da prestação de contas 
pelo órgão repassador.

§ 4º. O disposto no § 3º não impede o estabele-
cimento, pela legislação geral de administração finan-
ceira ou pela legislação específica de cada programa, 
de exigência de remessa dos mencionados documen-
tos ao órgão repassador ou de prazos mais longos de 
conservação dos documentos.

§ 5º. O descumprimento da exigência do inciso 
I do caput impede o desembolso de qualquer parcela 
relativa à descentralização de recursos para a ação 
envolvida, e o descumprimento das exigências dos 
demais incisos implica na irregularidade da prestação 
de contas da parcela a que se refira.

Art. 3º As informações prestadas na forma do art. 
2º, exceto os dados pessoais a que se refere o inciso 
II, ´a´, ´3´, do mesmo artigo, serão disponibilizadas 
para acesso público na internet pelo órgão federal re-
passador dos recursos.

Art. 4º Compete ao órgão federal responsável 
pela aplicação direta ou descentralizada dos recursos 
destinados a programas de que trata esta lei, além das 
demais obrigações estabelecidas em caráter geral pela 
legislação de administração financeira e controle e pela 
legislação específica de cada programa:

I – realizar verificações periódicas da regularidade 
da aplicação descentralizada dos recursos por parte 
de entes públicos ou privados, incluindo necessaria-
mente inspeções em campo a serem realizadas em 
pelo menos dez por cento das ações de treinamento 
e qualificação realizadas em cada município;

II – empreender avaliações da efetividade da 
realização de todos os programas, incluindo neces-
sariamente as avaliações de impacto de cada ação 
sobre as condições concretas de emprego, renda e 
produtividade dos alunos beneficiados.
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Art. 5º O regulamento disporá sobre as condições 
de implementação dos sistemas informatizados de que 
trata o art. 2º, § 2º, desta lei

Parágrafo único. Desde que mantidas as funcio-
nalidades e a abrangência definidas nesta lei, é facul-
tada a adoção, no processo de implementação dos 
sistemas de que trata o caput:

a) de sistema único para toda a Administração 
Federal;

b) de módulo ou componente acrescido a siste-
ma informatizado já existente. 

Art. 6º O disposto nesta lei não exclui qualquer 
outra obrigação estabelecida por legislação específica 
para a comprovação da boa e regular aplicação dos 
recursos públicos federais.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Um dos segmentos da ação pública mais frágeis 
ante fraudes e irregularidades é o da promoção de 
treinamentos e programas de qualificação profissional. 

Esses programas, conquanto indispensáveis às 
políticas públicas de emprego e renda, têm produtos 
intangíveis na forma serviços prestados aos alunos, 
com dificuldade de estabelecer sistemas de regis-
tro e controle interno confiáveis. São habitualmente 
realizados em larga escala, com atividades pulveri-
zadas em grande número de locais diferentes sob a 
responsabilidade de agentes descentralizados que 
não estão submetidos à disciplina e ao ambiente de 
controle da Administração Federal. A comprovação da 
prestação realizada ou do treinamento ministrado di-
ficilmente pode ser atingida sem a observação direta 
de terceiros independentes, ou por um largo conjunto 
de registros documentais (diários de classe, provas, 
fotografias, entrevistas com alunos participantes) que 
raramente mostra-se disponível. Com efeito, a expe-
riência de fiscalização pelo TCU de despesas desse 
tipo já registrou em inúmeras ocasiões as caracterís-
ticas de fragilidade de controles e alto risco de irregu-
laridades nos empreendimentos da espécie (Decisão 
1.509/2002 - Plenário, Acórdão 190/2003 - Plenário, 
Acórdão 1077/2003 - Plenário, Acórdão 1335/2003-Ple-
nário, Decisão 354/2001 – Plenário). 

Assim sendo, os requisitos e critérios para con-
troles internos nessa área de atuação governamental 
têm de ser muito mais precisos e adaptados à natu-
reza de suas operações. Longe de representar “buro-
cratização”, “engessamento” ou outras invectivas que 
frequentemente se atiram contra qualquer esforço de 
organização e garantia da boa aplicação dos recursos 
públicos, um conjunto de procedimentos mais rigoro-

so permite reduzir significativamente os riscos de que 
o dinheiro público aplicado em missão tão importante 
para o trabalhador brasileiro não seja desviado no clien-
telismo, no desperdício ou na fraude pura e simples. 
Neste sentido, a presente iniciativa é uma autêntica 
proteção ao trabalhador.

A proposição que apresentamos é aplicável a todo 
e qualquer programa de treinamento e qualificação, in-
dependentemente de ser executado diretamente pela 
União ou por meio de transferências a entes públicos 
ou privados. As únicas exceções abertas são para as 
atividades que compõem programas de ensino formal 
regular (para as quais deve aplicar-se, naturalmente, a 
legislação educacional) e para as atividades internas 
de capacitação de servidores civis e militares, volta-
das à sua atividade-fim e não destinadas a qualquer 
outro segmento, as quais, por razões de segurança, 
não devem muitas vezes ter seu conteúdo ou carac-
terísticas divulgados publicamente. 

As exigências de controle aqui estabelecidas 
são simples, porém rigorosas: informação precisa, por 
sistema eletrônico similar ao atual sistema SICONV, 
sobre cada atividade (basicamente, aulas ministradas) 
prevista e realizada. Por informação precisa, entende-
-se a especificação dos dias de realização de aulas, 
dos alunos e professores efetivamente presentes, dos 
pagamentos que foram feitos aos professores, forne-
cedores e alunos (neste caso, a título de bolsa ou au-
xílio de qualquer natureza). Estas informações não se 
limitam, no caso, a uma declaração genérica do órgão 
executor (passível de todo tipo de manipulação), mas 
são veiculadas na forma de cópias digitalizadas dos 
documentos originais firmados pelos alunos e profes-
sores, bem como comprovantes bancários. Esta exi-
gência eleva os custos de manipulação da informação 
por parte de potenciais fraudadores, e introduz a par-
ticipação dos próprios beneficiários no controle social 
efetivo do treinamento. 

 Certamente haverá, por ignorância ou má-fé, 
objeções baseadas numa eventual dificuldade de im-
plementação de um meio eletrônico de controle de 
abrangência nacional, ou mesmo na dificuldade de 
entidades descentralizadas nos municípios utiliza-
rem esse recurso. Tais objeções são evidentemente 
infundadas: de um lado, a Administração Federal tem 
extenso know-how para a aplicação das tecnologias 
de informação e comunicação ao processo de gestão 
descentralizada em nível nacional – tanto que a solução 
encontrada para todo o processo de gestão de trans-
ferências voluntárias para todo o país foi exatamente 
implementá-lo por meio de sistema informatizado, o 
Siconv. De outro lado, a penetração da comunicação 
via internet em toda a sociedade brasileira faz com 
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que essa ferramenta seja corriqueira no dia-a-dia de 
qualquer cidadão ou organização; qualquer agente que 
se proponha a organizar uma atividade tão relevante 
como treinamento e qualificação profissional mas não 
tenha condições mínimas de interagir com o órgão re-
passador via internet merece sérias dúvidas em rela-
ção à própria capacidade técnica e operacional para 
executar a política de qualificação a que se propõe.

Por fim, a qualquer projeto proposto por parla-
mentares que trata de temas de Administração Pú-
blica surgem, aqui e ali, objeções superficiais de um 
suposto vício de iniciativa, que segundo seus promo-
tores seria privativa do Executivo. O texto do projeto 
estabelece uma série de normas procedimentais à 
União, no sentido de organizar a informação e o fluxo 
de prestação de contas nas atividades de treinamento 
e qualificação. Todas elas fixam metas, obrigações, à 
ação pública, sem interferir de forma alguma na estru-
tura organizacional nem atribuir as competências para 
sua execução a qualquer órgão ou entidade. Em todos 
– rigorosamente todos – os demais dispositivos, não 
se invade a seara da estrutura administrativa, nem de 
criação ou modificação de órgãos, entidades, cargos, 
funções, empregos, competências, prerrogativas, ou 
qualquer dos aspectos constitucionalmente reserva-
dos ao Poder Executivo por força dos arts. 61 e 84 da 
Carta Magna. Certamente, não faltam intérpretes que 
estendam ao paroxismo o conceito de “organização e 
funcionamento da administração federal” previsto no 
artigo 84, tomando-o em sentido ampliativo para nele 
incluir literalmente tudo, os fins e os meios da Adminis-
tração Pública. A balizar-se nesta ampliação extremada, 
vedado estaria ao Congresso Nacional propor qualquer 
política pública, estabelecer quaisquer restrições ou 
regras que incidissem, direta ou indiretamente sobre 
a Administração Federal. Por evidente, essa amplia-
ção representa manifesto despropósito, quanto mais 
não seja por violar a competência do Poder Legislativo 
expressa no art. 48 da Carta Magna, em seus incisos 
I, II, IV, V, XIII e XIV pelo menos. 

Com efeito, essa interpretação ampliativa das hi-
póteses de iniciativa reservada é rejeitada frontalmente 
pela Suprema Corte (ADI 973-MC, RE 140.542), que 
só restringe a iniciativa para a criação ou modificação 
de estruturas internas, atribuição de responsabilidade 
a agentes específicos, definição de formas de provi-
mento, assunção de cargos de direção, e todo tipo de 
modificações estruturais e competenciais da Adminis-
tração Pública (ADI 3.751, ADI 1275, ADI 2707/SC, ADI 
2721/ES, ADI 2720/ES ADI 3180, ADI 1144/RS, ADI 
2654-MC, ADI 2302/RS, ADI 2707/SC, ADI 575/PI, ADI 
2750/ES, ADI 2710/ES, ADI 1348/ RJ). Não são veda-

das, de forma alguma, iniciativas parlamentares que 
tratem de fixação pela lei de políticas públicas concre-
tas (seja as finalísticas, seja – respeitada a não-inter-
venção em estruturas administrativas – as relativas à 
atividade-meio) – conforme remansosa jurisprudência 
da Suprema Corte (ADI 3112/DF, ADI 2472-MC, ADI 
1399/SP, ADI 2809/RS, ADI 3394/AM). Em todos estes 
casos, em que pese exista alguma espécie de reflexo 
sobre a organização da Administração, o escrutínio do 
STF circunscreveu-se à análise estrita da criação (ou 
alteração) de órgão executivo estadual, ou ainda, em 
se tratando de emenda parlamentar a projeto de ini-
ciativa reservada, limitou-se à análise da ocorrência de 
aumento de despesa vedada pelo art. 63, I da CRFB. 
Descartadas estas hipóteses, em face da já mencio-
nada taxatividade das cláusulas de restrição do poder 
de iniciativa geral, a alegação de inconstitucionalidade 
sob vício formal foi de plano afastada. 

Assim, uma lei que imponha ao Poder Executivo 
a obrigação de adotar uma determinada política pú-
blica ou critério de gestão, como a presente , não tem 
a iniciativa vedada ao parlamentar. A afastar qualquer 
dúvida, dispõe a ementa da ADIN 3394/AM relatada 
pelo Min. Eros Grau: 

1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, 
a lei atacada não cria ou estrutura qualquer 
órgão da Administração Pública local. Não pro-
cede a alegação de que qualquer projeto de lei 
que crie despesa só poderá ser proposto pelo 
Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação 
da iniciativa parlamentar estão previstas, em 
numerus clausus, no artigo 61 da Constituição 
do Brasil – matérias relativas ao funcionamen-
to da Administração Pública, notadamente no 
que se refere a servidores e órgãos do Poder 
Executivo. Precedentes. 

Assim, resta plenamente configurada a consti-
tucionalidade da iniciativa parlamentar na matéria de 
que trata esta proposição. 

Em razão do exposto e tendo em vista a relevância 
da matéria, solicitamos a contribuição das Senhoras 
Senadoras e dos Senhores Senadores para o aperfei-
çoamento do presente projeto de lei, bem como para 
sua ulterior aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à 
última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 102, DE 2013

Altera a Lei nº 10.742, de 06 de outubro 
de 2003, que Define normas de regulação 
para o setor farmacêutico, cria a Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos – 
CMED e altera a Lei no 6.360, de 23 de se-
tembro de 1976, e dá outras providências, 
para aperfeiçoar procedimentos e critérios 
para coibir práticas anticoncorrenciais na 
fixação de preços de medicamentos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 4º, inciso I, do art. 4º da Lei nº 10.742, 

de 06 de outubro de 2003, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“§ 4º  ..............................................................
I – a parcela do fator de ajuste de preços rela-
tivos intra-setor, que será calculada com base 
no poder de mercado, que é definido nos ter-
mos do art. 36, § 2º, da Lei nº 12.529, de 30 
de novembro de 2011; 

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 10.742, de 06 de outu-
bro de 2003, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
§ 10 e 11:

“§ 10. É facultado à CMED realizar revisões 
periódicas do ajuste de preços de qualquer 
medicamento comercializado, com base nos 
mesmos critérios definidos para os preços ini-
ciais na forma do art. 7º desta Lei.
§ 11. A CMED obedecerá prazo não inferior 
a um ano entre as revisões de que trata o § 
1º, que somente serão empreendidas quando 
comprovada defasagem significativa entre os 
preços ajustados na forma deste artigo 4º e os 
preços decorrentes dos critérios desenvolvidos 
em cumprimento ao artigo 7º.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Os medicamentos, indispensáveis à vida humana 
em seus momentos mais delicados, mas são frequen-
temente produzidos em condições oligopólicas. Em 
razão disso, esse mercado é fortemente regulado, no 
país e em toda parte do mundo, de forma a prevenir 
abusos que possam ensejar contradição entre o inte-
resse comercial privado e o direito fundamental à vida.

O marco legal da regulação de preços dos medi-
camentos no país, consubstanciado na Lei nº 10.742, 
de 06 de outubro de 2003, e não obstante seu caráter 
pioneiro, apresenta ainda distorções que ensejam a 

possibilidade de abusos na fixação de preços por par-
te dos segmentos oligopólicos. Estas distorções foram 
minudentemente evidenciadas pelo Tribunal de Contas 
da União em seu Acórdão nº 3.013/2012 – TCU – Ple-
nário. Nesse decisum, são reveladas fragilidades graves 
na capacidade do sistema de regulação dos preços de 
medicamentos de enfrentar práticas anticoncorrenciais 
dos produtores, fragilidades estas decorrentes de la-
cunas na própria redação da lei. 

Nessa seara, dois pontos críticos ameaçam o 
desempenho regulatório no setor farmacêutico: a fal-
ta de autorização legal para uma revisão periódica do 
equilíbrio dos preços com base nos critérios mercado-
lógicos concretos (à semelhança do que já existe no 
mercado de energia elétrica); e a fragilidade conceitual 
da caracterização de poder de mercado para efeito de 
tratamento regulatório. Estes dois pontos ensejam, de 
imediato, a necessidade de aperfeiçoamento do mar-
co legal da regulação do mercado de medicamentos. 

No primeiro ponto, segundo as normas atuais, 
estabelecidas pela Resolução CMED nº 2, de 2004, 
os medicamentos foram divididos em seis categorias, 
e cada uma delas está sujeita a uma regra diferente 
de formação de preço-fábrica. As regras envolvem, 
por exemplo, comparações internacionais (tomando 
como limite o menor preço encontrado em uma lista 
de países), comparações com o custo de tratamento 
com drogas alternativas já disponíveis no mercado e, 
no caso dos genéricos, a limitação a 65% do preço do 
medicamento de referência. Não obstante, esse trata-
mento rigoroso da razoabilidade do preço, como meio 
de contenção de abusos de posição dominante no mer-
cado, vale apenas para os medicamentos novos, auto-
rizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) a partir da data de vigência da mencionada 
Lei. No caso dos medicamentos que haviam sido re-
gistrados anteriormente, os preços-fábrica resultaram 
da simples reprodução dos valores de mercado então 
praticados, o que consolidou uma estrutura de preços 
elevados em termos internacionais e descolados da 
realidade econômica do País, em contradição com os 
próprios objetivos do ente regulador.

De outra sorte, a lei reguladora dá ao agente 
regulador parâmetros genéricos para caracterizar a 
existência de poder de mercado. No entanto, esses 
parâmetros já existem e são fixados, de maneira mui-
to clara, pela Lei nº 12.529, de 2011, que estruturou o 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, abran-
gendo todos os segmentos da economia e dispondo 
de uma vasta jurisprudência técnica e administrativa 
para sua aplicação. De fato, segundo a citada lei de 
defesa da concorrência, basta que uma empresa de-
tenha uma participação de 20% do mercado relevante 
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para caracterizar a existência de poder de mercado. No 
âmbito da regulação do mercado de medicamentos, a 
Administração dispõe de ampla discricionariedade para 
caracterizar o que é dominância de mercado, o que 
resultou em que a sua implementação prática tenha 
resultado em que seja considerado concorrencial um 
mercado que simplesmente mostre uma participação 
dos genéricos de 20%. Em outras palavras, a regula-
ção admite que uma empresa abasteça quase 80% do 
mercado e, ainda assim, não seja considerada deten-
tora de poder sobre os preços praticados. 

O presente projeto ataca de frente essas duas 
graves lacunas legais, assegurando que a regulação 
de preços de medicamentos no Brasil tenha suficien-
tes recursos normativos para enfrentar práticas anti-
concorrenciais dos produtores e garantir preços justos 
e efetivamente concorrenciais que assegurem que o 
direito à saúde dos brasileiros seja mais importante 
que o interesse privado de alguns poucos oligopólios. 

Por tais razões, conto com o apoio dos nobres 
pares para a aprovação desta proposição.

Sala de Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.742, DE 6 DE OUTUBRO DE 2003

Conversão da MPv nº 123, de 2003

Define normas de regulação para o setor 
farmacêutico, cria a Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos – CMED e 
altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 
1976, e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1o Esta Lei estabelece normas de regulação 
do setor farmacêutico, com a finalidade de promover 
a assistência farmacêutica à população, por meio de 
mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos 
e a competitividade do setor.
....................................................................................

Art. 4o As empresas produtoras de medicamen-
tos deverão observar, para o ajuste e determinação 
de seus preços, as regras definidas nesta Lei, a partir 
de sua publicação, ficando vedado qualquer ajuste em 
desacordo com esta Lei. (Regulamento)

 § 1o O ajuste de preços de medicamentos será 
baseado em modelo de teto de preços calculado com 
base em um índice, em um fator de produtividade e 
em um fator de ajuste de preços relativos intra-setor 
e entre setores.

 § 2o O índice utilizado, para fins do ajuste previsto 
no § 1o, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE.

 § 3o O fator de produtividade, expresso em per-
centual, é o mecanismo que permite repassar aos con-
sumidores, por meio dos preços dos medicamentos, 
projeções de ganhos de produtividade das empresas 
produtoras de medicamentos.

 § 4o O fator de ajuste de preços relativos, ex-
presso em percentual, é composto de duas parcelas:

 I – a parcela do fator de ajuste de preços relativos 
intra-setor, que será calculada com base no poder de 
mercado, que é determinado, entre outros, pelo poder 
de monopólio ou oligopólio, na assimetria de informa-
ção e nas barreiras à entrada; e

 II – a parcela do fator de ajuste de preços re-
lativos entre setores, que será calculada com base 
na variação dos custos dos insumos, desde que tais 
custos não sejam recuperados pelo cômputo do índice 
previsto no § 2o deste artigo.

§ 5o Compete à Câmara de Regulação do Merca-
do de Medicamentos – CMED, criada pelo art. 5o desta 
Lei, propor critérios de composição dos fatores a que 
se refere o § 1o, bem como o grau de desagregação 
de tais fatores, seja por produto, por mercado relevante 
ou por grupos de mercados relevantes, a serem regu-
ladas até 31 de dezembro de 2003, na forma do art. 
84 da Constituição Federal.

 § 6o A CMED dará transparência e publicidade 
aos critérios a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo.

 § 7o Os ajustes de preços ocorrerão anualmente.
 § 8o O primeiro ajuste, com base nos critérios 

estabelecidos nesta Lei, ocorrerá em março de 2004, 
considerando-se, para efeito desse ajuste:

 I – o preço fabricante do medicamento em 31 
de agosto de 2003; e

 II – o IPCA acumulado a partir de setembro de 
2003, inclusive.

 § 9o Excepcionalmente, o Conselho de Ministros 
da CMED poderá autorizar um ajuste positivo de preços 
ou determinar um ajuste negativo em 31 de agosto de 
2003, tendo como referência o preço fabricante em 31 
de março de 2003.

(À Comissões de Assuntos Sociais; e de As-
suntos Econômicos, cabendo à última a deci-
são terminativa) 

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões compe-
tentes.

Sobre a mesa, projetos de resolução que serão 
lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 19, DE 2013

Altera dispositivos do Regimento Inter-
no do Senado Federal para permitir maior 
participação popular, inclusive por meio 
eletrônico, nas atividades fiscalizatórias e 
legislativas da Casa. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso I do art. 102-B do Regimento In-

terno do Senado Federal passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 102-B.  ....................................................
I – a proposta de fiscalização e controle pode-
rá ser apresentada por qualquer Senador ou 
por petição pública subscrita física ou eletro-
nicamente por 0,25% do eleitorado nacional 
à Comissão, com específica indicação do ato 
e fundamentação da providência objetivada;”

Art. 2º O inciso I do art. 102-E do Regimento In-
terno do Senado Federal passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 102-E.  ...................................................
I – sugestões legislativas apresentadas por 
associações, órgãos de classe, sindicatos, en-
tidades organizadas da sociedade civil, exceto 
partidos políticos com representação política 
no Congresso Nacional, ou petições públicas 
subscritas física ou eletronicamente por 0,25% 
do eleitorado nacional”.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

O presente projeto de resolução visa garantir 
maior participação dos cidadãos nas atividades do 
Senado Federal, seja na atividade de fiscalização e 
controle dos atos do Poder Público, seja na atividade 
legislativa.

O primeiro dispositivo alterado é o art. 102-B do 
Regimento Interno da Casa, que prevê a legitimidade 
para propositura da proposta de fiscalização e con-
trole a ser exercida pela Comissão de Meio Ambien-
te, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA). No modelo atual, somente os Senadores têm 
legitimidade para requerer a instalação desse proce-
dimento. Isso se reflete no fato de que, nos últimos 10 
anos, foram apresentadas somente 19 propostas de 
fiscalização e controle, sendo que nos últimos 3 anos 
nenhuma proposta foi apresentada.

Sabe-se que a fiscalização dos atos do Poder 
Público, em especial dos atos do Poder Executivo, é 

uma das principais tarefas do Poder Legislativo. Nesse 
sentido, propõe-se alteração no dispositivo para que 
os cidadãos em conjunto possam oferecer propostas 
de fiscalização em controle a serem apreciadas pela 
CMA. Considerando a estimativa atual do eleitorado 
brasileiro em 140 milhões, propõe-se que 0,25% – ou 
seja, por volta de 350 mil eleitores – possa oferecer 
mediante petição pública física ou eletrônica uma pro-
posta de fiscalização e controle.

Em sentido semelhante, o art. 102-E do Regi-
mento Interno da Casa prevê que apenas determina-
das entidades organizadas possam oferecer sugestão 
legislativa perante a Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH). Trata-se de mecanismo 
claramente insuficiente para promover a participação 
popular, tendo em vista as crescentes manifestações 
por meio de petições públicas no Brasil e no mundo, 
tanto em formato físico, quanto eletrônico.

A título de exemplo, menciona-se a iniciativa do 
Governo Barack Obama dos EUA em lançar o site “We 
the People”. Mediante um simples cadastro, possibili-
ta-se que as pessoas interessadas assinem petições 
públicas, apresentando demandas e sugestões a se-
rem examinadas pelo governo federal. Na Alemanha 
admite-se desde 2005 a propositura de petições ele-
trônicas individuais ou coletivas perante a Comissão 
de Petições do Parlamento Alemão (Bundestag) para 
a sugestão de medidas a serem tomadas pelo poder 
público. 

O Senado já adotou iniciativa semelhante com 
o portal “E-Cidadania” disponível em seu site, no qual 
os cidadãos podem apresentar ideias legislativas. De 
acordo com as regras atuais, caso uma ideia seja 
apoiada por 20.000 pessoas em quatro meses, ela será 
levada à CDH. Inaugurada tal iniciativa em meados 
de 2012, quantas ideias foram encaminhadas para a 
CDH? Nenhuma. A proposta que obteve mais apoios 
conseguiu pouco mais de 1800 assinaturas. Haveria 
o desinteresse dos cidadãos brasileiros em oferecer 
sugestões? Certamente que não. Isso, na verdade, 
mostra o relativo deconhecimento dessa iniciativa e 
o baixo comprometimento do Senado em divulgá-la 
e incentivá-la. 

Por essa razão, sugere-se a alteração proposta. 
Ela atualiza de forma clara o Regimento Interno, neste 
ponto, para dar maior visibilidade a essa possibilidade 
de participação popular. Ao estabelecer o requisito de 
0,25% do eleitorado nacional para a sugestão legisla-
tiva, a proposta afasta o risco de se inviabilizar a ativi-
dade parlamentar em razão de um grande número de 
sugestões que certamente serão oferecidas. 

Ressalva-se que as sugestões acima não apon-
tam para a adoção de um conceito simplista de demo-
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cracia direta digital, cujos problemas já foram aponta-
dos pela literatura especializada. Trata-se de encontrar 
novos rumos da democracia representativa, tendo em 
vista a necessária aproximação entre representante e 
representado. Isso pressupõe a possibilidade de uma 
efetiva troca de argumentos dos cidadãos entre si e 
entre seus representantes para que sejam construí-
das opções políticas melhores, mais transparentes e 
mais legítimas.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Art. 102-B. A fiscalização e o controle dos atos 
do Poder Executivo, incluídos os da administração in-
direta, pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, obedecerão às 
seguintes regras:

I – a proposta de fiscalização e controle poderá 
ser apresentada por qualquer membro ou Senador à 
Comissão, com específica indicação do ato e funda-
mentação da providência objetivada;

II – a proposta será relatada previamente, quanto 
à oportunidade e conveniência da medida e ao alcance 
jurídico, administrativo, político, econômico, social ou 
orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano 
de execução e a metodologia de avaliação;

III – aprovado o relatório prévio pela Comissão, o 
relator poderá solicitar os recursos e o assessoramento 
necessários ao bom desempenho da Comissão, incum-
bindo à Mesa e à Administração da Casa o atendimen-
to preferencial das providências requeridas. Rejeitado 
o relatório, a matéria será encaminhada ao Arquivo;

IV – o relatório final da fiscalização e controle, 
em termos de comprovação da legalidade do ato, ava-
liação política, administrativa, social e econômica de 
sua edição, e quanto à eficácia dos resultados sobre 
a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, obe-
decerá, no que concerne à tramitação, as normas do 
artigo 102-C.

Parágrafo único. A Comissão, para a execução 
das atividades de que trata este artigo, poderá solici-
tar ao Tribunal de Contas da União as providências ou 
informações previstas no art. 71, IV e VII, da Consti-
tuição Federal. (NR)

Art. 102-C.  .....................................................
Art. 102-D.  .....................................................

Art. 102-E. À Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, compete opinar sobre:

I – sugestões legislativas apresentadas por as-
sociações e órgãos de classe, sindicatos e entidades 

organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos 
com representação política no Congresso Nacional;

II – pareceres técnicos, exposições e propostas 
oriundas de entidades científicas e culturais e de qual-
quer das entidades mencionadas no inciso I.

III – garantia e promoção dos direitos humanos;
IV – direitos da mulher;
V – proteção à família;
VI – proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiências e de proteção à infância, à 
juventude e aos idosos;

VII – fiscalização, acompanhamento, avaliação 
e controle das políticas governamentais relativas aos 
direitos humanos, aos direitos da mulher, aos direi-
tos das minorias sociais ou étnicas, aos direitos dos 
estrangeiros, à proteção e integração das pessoas 
portadoras de deficiência e à proteção à infância, à 
juventude e aos idosos.

Parágrafo único. No exercício da competência 
prevista nos incisos I e II do caput deste artigo, a Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva observará:

I – as sugestões legislativas que receberem pa-
recer favorável da Comissão serão transformadas em 
proposição legislativa de sua autoria e encaminhadas 
à Mesa, para tramitação, ouvidas as comissões com-
petentes para o exame do mérito;

II – as sugestões que receberem parecer contrá-
rio serão encaminhadas ao Arquivo;

III – aplicam-se às proposições decorrentes de 
sugestões legislativas, no que couber, as disposições 
regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas 
comissões, ressalvado o disposto no inciso I, in fine, 
deste parágrafo único. (NR)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 20, DE 2013

Altera o art. 102-E da Resolução nº 93, de 1970 
(Regimento Interno do Senado Federal), para 
substituir a expressão “pessoas portadoras 
de deficiências” por “pessoa com deficiência”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os incisos VI e VII do art. 102-E da Reso-

lução nº 93, de 1970, Regimento Interno do Senado 
Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.102-E ......................................................
 .......................................................................
VI – proteção e integração social da pessoa 
com deficiência e proteção à infância, à juven-
tude e aos idosos;
VII – fiscalização, acompanhamento, avalia-
ção e controle das políticas governamentais 
relativas aos direitos humanos, aos direitos da 
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mulher, aos direitos das minorias sociais e ét-
nicas, aos direitos dos estrangeiros, à proteção 
e integração da pessoa com deficiência e à 
proteção à infância, à juventude e aos idosos.
 .............................................................. ”(NR)

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

Justificação

Antes de 2008, no Brasil, era bastante comum 
o uso da expressão pessoa portadora de deficiência 
para fazer referência àquelas pessoas com algum tipo 
de deficiência física, mental ou outra. Essa expressão 
traduzia, indevidamente, a deficiência como algo que 
as pessoas “portavam” em um momento e poderiam 
“não portar mais” em outro e, por essa razão, foi sen-
do revista e modificada ao longo dos anos, acompa-
nhando a evolução dos diferentes paradigmas sociais 
que emergiam. 

Com a promulgação do Decreto Legislativo nº 186, 
de 9 de julho de 2008, que ratificou o texto da Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 
Organização das Nações Unidas (ONU), a expressão 
a ser utilizada no Brasil acompanhou aquela utilizada 
mundialmente: pessoa com deficiência.

Essa expressão traduz o atual contexto dos direi-
tos das pessoas com deficiência, baseado no modelo 
social de direitos humanos, que reconhece a pessoa 
com deficiência como pessoa humana em primeiro 
lugar, titular de direitos e liberdades fundamentais, in-
dependentemente de sua limitação funcional. 

Assim, também o Senado Federal deve adaptar 
a terminologia utilizada nas normas que regem os tra-
balhos da Casa. Isso é o que pretende este projeto 
de resolução. Com ele, buscamos alterar a termino-
logia hoje utilizada no Regimento Interno do Senado 
Federal, para atualizar o texto dos dispositivos que 
tratam da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa. Neles, propomos a substituição 
da expressão pessoas portadoras de deficiência por 
pessoa com deficiência, este já consagrado em nosso 
ordenamento jurídico.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970 (*)

Dá nova redação ao Regimento Interno do 
Senado Federal.

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

CAPÍTULO VI 
Da Competência

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

Seção II 
Das Atribuições Específicas

....................................................................................
Art. 102-E. À Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa, compete opinar sobre:
I – sugestões legislativas apresentadas por as-

sociações e órgãos de classe, sindicatos e entidades 
organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos 
com representação política no Congresso Nacional;

II – pareceres técnicos, exposições e propostas 
oriundas de entidades científicas e culturais e de qual-
quer das entidades mencionadas no inciso I.

III – garantia e promoção dos direitos humanos;
IV – direitos da mulher;
V – proteção à família;
VI – proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiências e de proteção à infância, à 
juventude e aos idosos;

VII – fiscalização, acompanhamento, avaliação 
e controle das políticas governamentais relativas aos 
direitos humanos, aos direitos da mulher, aos direi-
tos das minorias sociais ou étnicas, aos direitos dos 
estrangeiros, à proteção e integração das pessoas 
portadoras de deficiência e à proteção à infância, à 
juventude e aos idosos.

Parágrafo único. No exercício da competência pre-
vista nos incisos I e II do caput deste artigo, a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa observará:

I – as sugestões legislativas que receberem pa-
recer favorável da Comissão serão transformadas em 
proposição legislativa de sua autoria e encaminhadas 
à Mesa, para tramitação, ouvidas as comissões com-
petentes para o exame do mérito;

II – as sugestões que receberem parecer contrá-
rio serão encaminhadas ao Arquivo;

III – aplicam-se às proposições decorrentes de 
sugestões legislativas, no que couber, as disposições 
regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei nas 
comissões, ressalvado o disposto no inciso I, in fine, 
deste parágrafo único. (NR)
....................................................................................

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 186, DE 2008(*)

Aprova o texto da Convenção sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência e de seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007.

....................................................................................
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Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 
5º da Constituição Federal, o texto da Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 
30 de março de 2007.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a 
referida Convenção e seu Protocolo Facultativo, bem 
como quaisquer outros ajustes complementares que, 
nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Consti-
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional.
....................................................................................

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário 
a abertura do prazo de cinco dias úteis para apresen-
tação de emendas, perante a Mesa, aos Projetos de 
Resolução nºs 19 e 20, de 2013.

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica o término do 
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 
1, de 2002-CN, em 9 de março do corrente, para apre-
sentação de projeto de decreto legislativo regulando 
as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisó-
ria nº 576, de 2012, convertida no Projeto de Lei de 
Conversão nº 23, de 2012, e cujo prazo integral de 
vigência expirou em 13 de dezembro de 2012.

Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/

PCdoB – AM) – A Presidência comunica o término do 
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, em 15 de março do corrente, para 
apresentação de projeto de decreto legislativo regu-
lando as relações jurídicas decorrentes da Medida 
Provisória nº 575, de 2012, convertida no Projeto de 
Lei de Conversão nº 25, de 2012, e cujo prazo inte-
gral de vigência expirou em 5 de dezembro de 2012.

Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/

PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 1/2013 – CTLEGINC

Brasília, 26 de março de 2013

Assunto: Instalação de Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na presente 

data, foi instalada a “Comissão Temporária, criada 

pelo Requerimento nº 18, de 2013, com a finalidade 
de realizar levantamento da legislação pertinente à 
prevenção e combate de incêndio no Brasil, e elaborar 
proposta concreta, eficaz e de alcance nacional das 
normas técnicas necessárias, tendo como referência 
rigorosos padrões internacionais”.

Informo, ainda que, na oportunidade, foram pre-
enchidos os cargos da Comissão da seguinte forma: 
– Ana Amélia, Presidente – Cyro Miranda, Vice-Presi-
dente – Paulo Paim, Relator.

Respeitosamente, – Senadora Ana Amélia, Pre-
sidente.

Of. nº19/2013 – CCT

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão de Ciên-

cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
comunico a Vossa Excelência que, em reunião realizada 
nesta data, esta Presidência indicou os Excelentíssimos 
Senhores Senadores Aníbal Diniz, Luiz Henrique, Valdir 
Raupp, Aloysio Nunes Ferreira e Alfredo Nascimento, 
como titulares, e os Senadores Ângela Portela, Lobão 
Filho, Ivo Cassol, Flexa Ribeiro e Gim, como suplen-
tes da Subcomissão Temporária para Elaboração de 
Projeto de Lei do Marco Regulatório da Mineração e 
da Exploração de Terras-Raras no Brasil.

Atenciosamente, – Senador Zezé Perrella, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – Os ofícios que acabam de ser lidos 
vão à publicação.

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu a Mensa-
gem nº 104, de 2013, na origem, comunicando a au-
sência do País da Senhora Presidente da República, no 
período de 25 a 28 de março, para participar da Reu-
nião de Cúpula do BRICS, em Durban, África do Sul.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 104

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País, no período de 25 a 28 de março de 2013, 
para participar da Reunião de Cúpula do BRICS, em 
Durban, África do Sul.

Brasília, 25 de março de 2013. Presidente Dil-
ma Rousseff.

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, propostas de emenda 
à Constituição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Blo-
co/PCdoB – AM) – As propostas de emenda à Cons-
tituição que acabam de ser lidas estão sujeitas às 
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do 
Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Davim, solicita a palavra?

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, eu solicito a minha 
inscrição no horário de Lideranças.

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não. Senador Paulo Davim inscrito 
para falar pela Liderança do Partido Verde.

Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sra 

Presidente, solicito a inscrição para uma comunica-
ção inadiável.

A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB – AM) – Comunicação inadiável, Senador Acir 
Gurgacz, do querido Estado vizinho de Rondônia, vi-
zinho do meu amado Amazonas.

Vamos dar início aos nossos trabalhos. Convido 
para fazer uso da palavra, como primeiro orador ins-
crito, o Senador Paulo Paim.

Senador Paulo Paim, a quem eu agradeço por ter 
estado lá, prestigiando o ato de posse da Procuradoria 
Especial da Mulher.

Muito obrigada pela presença, Senador Paim.
V. Exª fala pelo tempo regimental. (Pausa.)
O Senador estava encaminhando questões im-

portantes, inadiáveis. Ele não fala para uma comunica-
ção inadiável, não; ele acabou de falar por um período 
inadiável com o seu Estado do Rio Grande do Sul, para 
fazer encaminhamentos urgentes. E agora iniciará a 
sua fala como orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Vanessa Grazziottin, primeiro, meus cumprimentos pelo 
ato, na Presidência do Senado, da sua posse, sendo 
a grande liderança agora a conduzir esse importante 
departamento, que vai ser um grande polo que vai aglu-
tinar todas as demandas das mulheres aqui na Casa.

Mas, Srª Presidenta, inicia no dia de hoje um 
debate sobre o Fundo de Participação dos Estados, 
e eu venho à tribuna otimista de que vamos construir 
um grande entendimento que não permitirá que Es-
tados como, por exemplo, claro, o Rio Grande do Sul, 
que aqui represento junto com a Senadora Ana Amé-
lia e o Senador Pedro Simon, venham a ter prejuízo. 
Gostaríamos que nenhum Estado tivesse prejuízo e 
que houvesse um grande entendimento sobre o tema.

Neste momento em que discutimos, aqui na Casa, 
os critérios de participação dos recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e do DF – FPE, trago aqui 
algumas reflexões na busca de contribuir para um 
grande entendimento sobre um tema que interessa a 
todos os brasileiros. Uma reflexão que leve em con-
ta os enormes desafios com que se defronta o País 
como um todo, mas, de modo muito especial, as regi-
ões menos desenvolvidas. Mas uma reflexão também 
balizada – como não pode deixar de ser – pelos le-
gítimos interesses do Rio Grande do Sul, unidade da 
Federação que aqui representamos.

Já não se discute, senhoras e senhores, a neces-
sidade de uma posição com urgência sobre a questão. 
Estamos dialogando e o Senador Walter Pinheiro está 
fazendo um grande trabalho. Acredito que, na próxima 
semana, poderemos votar, como foi aqui acordado na 
semana passada: iniciaríamos a discussão do tema, 
mas a votação seria na semana seguinte.

Quero dizer que conversei muito com o Senador 
Walter Pinheiro – não só eu, como outros Senadores 
–, e a posição do relator continua a mesma: que essa 
matéria seja votada conforme foi aqui acordado, ou 
seja, na próxima semana.

Srª Presidente, afinal, no já distante 24 de feverei-
ro de 2010, é bom lembrar, o Supremo Tribunal Federal 
declarou a inconstitucionalidade, sem a pronúncia de 
nulidade, do art. 2º e do Anexo Único da Lei Comple-
mentar nº 62, de 28 de dezembro de 1989 – que são, 
conforme é de conhecimento de todos aqui, justamen-
te as disposições infraconstitucionais que disciplinam 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos 
recursos do FPE.

Mas, se uma tomada de decisão é necessária, 
há que se destacar também, Srª Presidenta, o fato de 
que ela deverá ser pautada, obrigatoriamente, pelo 
equilíbrio, pela serenidade, no campo da razoabilidade, 
na busca do senso de justiça. Até porque trataremos, 
a partir de hoje, neste debate que ora se inicia, de um 
vultoso volume de recursos, mais exatamente, 21,5% de 
tudo aquilo que a União arrecada, com o imposto sobre 
renda e proventos de qualquer natureza, o IR, e ainda 
com o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.

Ninguém, ninguém em sã consciência questiona 
o caráter importante e redistributivo do FPE.

A própria Constituição, em seu art. 3º, inclui entre 
os objetivos fundamentais da República os de erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualda-
des sociais e regionais.

Dessa maneira, o caráter de um fundo, como o 
FPE, nunca poderia ser meramente devolutivo, trans-
ferindo os recursos de forma quase automática para os 
Estados onde se deu a arrecadação. Nós entendemos 
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isso. Mas isso não impede que possamos discutir, se-
nhoras e senhores, se as desigualdades econômicas 
e sociais entre as regiões, ainda que bastante signi-
ficativas, justificam uma discrepância tão grande na 
distribuição de recursos como aquela resultante dos 
critérios adotados no Anexo Único da Lei Complemen-
tar n° 62, de 1989.

Por tais critérios, Srª Presidenta, as Regiões Nor-
deste, Norte e Centro-Oeste recebem hoje, somados, 
85% do FPE: são 52,455% para o Nordeste, 25,372% 
para o Norte e 7,173% para o Centro-Oeste. Enquan-
to isso, as Regiões Sudeste e Sul, juntas, devem so-
mente chegar aos restantes 15%. O Sudeste fica com 
8,482%, e o Sul com 6,518%.

Meu Estado, o Rio Grande do Sul – um Estado 
que, por uma série de circunstâncias internas e exter-
nas, vem enfrentando, nas últimas décadas, enormes 
obstáculos em sua caminhada rumo ao desenvolvi-
mento socioeconômico – recebe, atualmente, 2,3%.

Ora, senhoras e senhores, nós gaúchos represen-
tamos 5,58% da população brasileira. Nessas condições 
– e ainda que, conforme já disse em outra oportuni-
dade, não se deva atribuir ao FPE um caráter predo-
minantemente devolutivo –, um percentual de retorno 
do FPE que representa 42% do percentual referente 
à população não me parece defensável.

Senhoras e senhores, temos hoje em análise, 
aqui no Senado, exatamente oito projetos de lei com-
plementar sobre a matéria: os Projetos de Lei Com-
plementar nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011, e nºs 35, 
89, 100 e 114, de 2012.

Temos, também, o parecer do prezado colega, 
companheiro de Partido, Senador Walter Pinheiro, Re-
lator da matéria na CCJ, que votou pela aprovação do 
Projeto n° 192, de 2011, da estimada Senadora Va-
nessa Grazziotin, na forma de emenda substitutiva, e 
pela rejeição dos demais projetos.

E temos, ainda, a emenda sugerida pelo nobre 
Senador Francisco Dornelles, que, embora atenden-
do prioritariamente aos critérios redistributivos, busca 
diminuir as diferenças hoje existentes entre as parti-
cipações dos Estados do Sul e do Sudeste e as dos 
demais Estados.

Pois bem. É claro que não teríamos como defen-
der um projeto como o de n° 744, de 2011, de cará-
ter eminentemente devolutivo, que destina à Região 
Sudeste mais de 70% dos recursos do FPE, à Região 
Sul mais de 10% e às outras três regiões, em conse-
quência, menos de 20%.

Mas penso que também não podemos, na ânsia 
de atender ao mandamento constitucional de redução 
das desigualdades regionais e, portanto, aos justos 

anseios de redistribuição dos recursos, penalizar em 
excesso os Estados das Regiões Sul e Sudeste.

Tomemos, por exemplo, a emenda substitutiva. 
Por ela, senhores e senhoras, o Rio Grande do Sul 
veria sua participação no FPE reduzida gradualmente, 
ano a ano, de 2,35%, em 2013, até 2,31%, em 2017.

Além disso, seria perseguida uma meta – e essa 
meta é que me preocupa ainda mais – de o Rio Grande 
vir a receber, no futuro, apenas 1,73%, praticamente 
a metade do que recebe hoje. Uma perda que muitos 
poderiam dizer que chega a quase 50%. Pelos meus 
cálculos, chega a 27%.

Estados com população 20 vezes menor – ve-
jam bem, 20 vezes menor – e que hoje, por sinal, já 
recebem do FPE um percentual mais elevado, veriam 
sua diferença em relação ao Rio Grande do Sul cres-
cer ainda mais.

Por isso, com todo o respeito à posição dos que 
pensam de maneira distinta, parece-me que a solu-
ção proposta pelo Senador Dornelles, com pequenas 
adequações que estamos propondo, vai na linha do 
equilíbrio.

De acordo com ela, a fração apropriada pelos 
Estados das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste 
continuaria a ser amplamente majoritária, com 79%. 
Mas sobraria aos Estados das outras duas regiões 
um volume de recursos um pouco maior do que o que 
propõe o substitutivo.

Nesse cenário, o Rio Grande do Sul veria sua 
participação subir de 2,35% para 2,82%, um percen-
tual bem distante daqueles com que o Estado partici-
pa na população e na arrecadação total do País, mas 
pelo menos um pouco mais confortável que o adotado 
atualmente.

Há de se considerar ainda, Srª Presidenta, que o 
Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste continuariam a ser 
beneficiados pelo disposto na alínea “c” do inciso I do 
artigo 159 da Constituição, que destina 3% do produto 
da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos 
de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 
para programas de financiamento ao setor produtivo 
daquelas regiões.

Quero crer que todos, nesta Casa são testemu-
nhas de nosso empenho em defesa dos mais necessi-
tados, quer tratemos dos extratos da sociedade, quer 
tratemos das unidades da Federação.

Estarei sempre pronto a defender medidas que 
contribuam para a redução das desigualdades.

Por isso, Srª Presidenta, hoje pela manhã, estive-
mos reunidos, na Liderança do PT, com o Relator do 
Fundo de Participação dos Estados, Senador Walter 
Pinheiro, para tratar das perdas que a nova redação 
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poderá acarretar, principalmente, aos Estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina.

A reunião congregou...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – .. os inte-

resses do Rio Grande do Sul, com a participação dos 
três Senadores gaúchos, do Secretário Odir Tonollier, 
do representante do Estado aqui em Brasília e do co-
ordenador da Bancada gaúcha, Deputado Ronaldo No-
gueira, do técnico especialista nessa área do governo 
do Estado, o companheiro Marcelo.

Aqui apresentamos os resultados da reunião.
Os argumentos técnicos sensibilizaram o Rela-

tor. A ideia não é o enfrentamento, mas a busca de 
soluções. Para tanto, já está agendada uma próxima 
reunião, na próxima terça-feira, com a presença do Go-
vernador Tarso Genro, momento em que poderemos 
chegar a um grande entendimento sobre a proposta.

Pela proposta apresentada pelo Rio Grande do 
Sul, ainda assim sairíamos perdendo; porém, dentro do 
principio da razoabilidade, as perdas serão minimizadas.

Afirmo, já me encaminhando para o encerramen-
to, que a construção, Presidenta Vanessa – e V. Exª 
conhece bem o tema –, consiste em pequenas mudan-
ças: primeiro, incluir novamente o art. 2º, que trata da 
inaplicabílidade da fórmula para os demais repasses, 
a imposição do limite populacional mínimo de 1%, que 
vai favorecer, principalmente, os pequenos Estados; e 
incluir o redutor de 75%. Para nós, o ideal seria 80%, 
mas, medidante a possibilidade do acordo, caminha-
mos para 75% em relação à renda domiciliar per capita.

Tais medidas, aplicadas em conjunto, com certe-
za, minimizarão os efeitos para o Rio Grande e benefi-
ciarão 18 Estados brasileiros em relação ao texto atual.

Mas o nobre ideal...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... redistri-

butivo não deve funcionar como pretexto para soluções 
que, no final das contas, podem revelar-se inadequa-
das e, no limite, até injustas.

Sendo assim, proponho que nos dediquemos ao 
debate sobre os critérios de distribuição dos recursos 
do FPE, com o coração aberto, tendo cada um de nós 
a exata compreensão das expectativas e dos anseios 
dos demais setores.

Estou certo de que, com muito diálogo, com muita 
ponderação e com muito espírito público, haveremos 
de chegar a uma decisão sábia que permita a todos 
os Estados saírem dessa discussão, dizendo: “Ficou 
no campo da razoabilidade, ou foi possível o enten-
dimento”.

Era isso, Srª Presidenta.

Peço a V. Exª que considere o pronunciamento 
na íntegra, uma vez que, devido ao tempo, não pude 
lê-lo na sua inteireza.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E, mais uma 

vez, faço um apelo a esta Casa: que o acordo firmado, 
na semana passada, isto é, de que não votaríamos o 
FPE hoje, seja mantido. Conversei com o Presidente do 
Senado, Senador Renan, e conversei com o Relator, o 
Senador Walter Pinheiro. E o próprio Relator me disse 
que a matéria não seria votada no dia de hoje, tanto que 
agendou, para a próxima terça-feira, uma reunião de 
que poderão participar os Senadores dos três Estados 
do Sul, com a presença prevista dos governadores – o 
Governador Tarso Genro já confirmou a presença, para 
a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã.

Senadora Vanessa Grazziotin, permita-me que 
diga isso: sou do tempo em que valem a palavra em-
penhada e o acordo cumprido.

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

to ao acordo que firmamos aqui, neste plenário, de 
que iríamos iniciar a discussão hoje e a votação seria 
semana que vem, espero não ser pego de surpresa.

Senadora Ana Amélia, V. Exª que estava, hoje, 
na reunião conjunta: lembra-se de que acordamos em 
outra reunião, na terça-feira, com a presença, inclusive, 
dos três Estados do Sul, bem como, provavelmente, 
dos Governadores e os nove Senadores. E convida-
mos também os Coordenadores de Bancada; no caso, 
representando as Bancadas na Câmara.

Contudo, fui pego de surpresa por uma informa-
ção de que a matéria poderia ser votada hoje. Assim, 
fui conversar com o Presidente Renan Calheiros, e ele 
disse que não está acertado, mas que há um movi-
mento há! É aquela história: “Eu não creio em bruxas, 
mas que elas existem, existem!” Há um movimento.

Falei há pouco tempo, até para tranquilizar V. Exª, 
o Senador Simon e a mim também; na verdade, todos 
que estão preocupados com o tema...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... o Se-

nador Walter Pinheiro me garantiu que a matéria, se 
depender dele, que é o Relator da matéria, não será 
votada no dia de hoje.

Então, fiquei tranquilo porque confio muito na 
palavra que a nós é dada, bem como a palavra que 
também empenho quando resolvo tomar uma decisão: 
aguento e respondo por todas as conseqüências – por 
todas as consequências!

Já me perguntaram em uma oportunidade como 
é que eu iria votar em tal tema – votação secreta. Eu 
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não voto secretamente. Eu digo: “eu votarei assim”. E 
assumo toda a responsabilidade do meu voto, como 
de todos os votos que darei ao longo da minha vida.

Em nome desta coerência dos homens públicos 
é que estou convicto, Senadora Ana Amélia, de que 
a matéria não será votada hoje. Pelo acordo firmado 
aqui com os Líderes, com o Presidente Renan e com o 
Relator, Senador Walter Pinheiro, será votada somente 
na semana que vem, e, aí sim...

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

espaço for dado à discussão, inicia-se a votação.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Era isso.
Obrigado, Sra Presidenta.

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

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

Registro sobre o Fundo de Participação dos Es-
tados.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, neste mo-
mento em que discutimos, aqui no Senado Federal, 
os critérios de distribuição dos recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal – o FPE 
–, eu gostaria de trazer à consideração dos Colegas 
uma pequena reflexão sobre o tema.

Uma reflexão que leva em conta, evidentemen-
te, os enormes desafios com que se defrontam o País 
como um todo e, de um modo muito especial, as regi-
ões menos desenvolvidas.

Mas uma reflexão também balizada -como não 
poderia deixar de ser – pelos legítimos interesses do 
Rio Grande do Sul, Unidade da Federação que repre-
sento nesta Casa Legislativa.

Já não se discute, Senhoras e Senhores Sena-
dores, a necessidade de nos posicionarmos com ur-
gência sobre a questão.

Afinal, no já distante 24 de fevereiro de 2010, o 
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstituciona-
lidade, sem a pronúncia de nulidade, do artigo 2o e 
do Anexo Único da Lei Complementar n° 62, de 28 de 
dezembro de 1989.

Que são, conforme é do conhecimento de todos 
aqui presentes, justamente as disposições infraconsti-
tucionais que disciplinam o cálculo, a entrega e o con-
trole das liberações dos recursos do FPE.

Mas se uma tomada de decisão é necessária, e 
urgente, há de se destacar também, Senhor Presidente, 
o fato de que ela deverá ser pautada, obrigatoriamente, 
pelo equilíbrio, pela serenidade e pelo senso de justiça.

Até porque estamos tratando, aqui, de um vultoso 
volume de recursos: mais exatamente, 21,5% de tudo aqui-
lo que a União arrecada, em nosso País, com o imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, o IR, e 
ainda com o imposto sobre produtos industrializados, o IPI.

Ninguém, em sã consciência, questiona o caráter 
redistributivo do FPE.

A própria Constituição Federal, em seu artigo 3º, 
inclui entre os objetivos fundamentais da República os 
de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais.

Dessa maneira, o caráter de um Fundo como o 
FPE nunca poderia ser meramente devolutivo, trans-
ferindo os recursos de forma quase automática para 
o Estado onde se deu a arrecadação.

Mas isso não impede que possamos discutir, Srªs e 
Srs. Senadores, se as desigualdades económicas e so-
ciais entre as regiões – ainda que bastante significativas 
– justificam uma discrepância tão grande na distribuição 
de recursos como aquela resultante dos critérios adotados 
no Anexo Único da Lei Complementar n° 62, de 1989.

Por tais critérios, Sr. Presidente, as Regiões Nor-
deste, Norte e Centro-Oeste recebem hoje, somadas, 
85% do FPE: são 52,455% para o Nordeste, 25,372% 
para o Norte e 7,173% para o Centro-Oeste.

Enquanto isso, as Regiões Sudeste e Sul, juntas, 
devem contentar-se com os restantes 15%; o Sudeste 
fica com 8,482%, e o Sul com 6,518%.

Meu Estado, o Rio Grande do Sul – um Estado 
que, por uma série de circunstâncias internas e externas, 
vem enfrentando nas últimas décadas enormes obstácu-
los em sua caminhada rumo ao pleno desenvolvimento 
socioeconômico -, recebe atualmente 2,355% do FPE.

Ora, Srªs e Srs. Senadores: nós, gaúchos, represen-
tamos 5,58% da população brasileira. Nessas condições 
– e ainda que, conforme já disse, não se deva atribuir ao 
FPE um caráter predominantemente devolutivo –, um per-
centual de retorno do FPE que representa 42% do per-
centual referente à população não me parece defensável.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos hoje 
em análise, aqui no Senado Federal, exatamente oito 
Projetos de Lei Complementar sobre a matéria: os 
Projetos de números 192, 289, 744 e 761, de 2011, e 
os de números 35, 89, 100 e 114, de 2012.

Temos também o Parecer do prezado Senador 
Walter Pinheiro, Relator da matéria na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que votou pela apro-
vação do Projeto n°192, de 2011, da estimada Senadora 
Vanessa Grazziotin, na forma de Emenda Substitutiva, 
e pela rejeição dos demais Projetos.

E temos, ainda, a Emenda sugerida pelo nobre Se-
nador Francisco Dornelles, que, embora atendendo prio-
ritariamente aos critérios redistributivos, busca diminuir 
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as diferenças hoje existentes entre as participações dos 
Estados do Sul e do Sudeste e as dos demais Estados.

Pois bem.
É claro que não teríamos como defender um Proje-

to como o de n° 744, de 2011, de caráter eminentemente 
devolutivo, que destina à Região Sudeste mais de 70% 
dos recursos do FPE, à Região Sul mais de 10% e às 
outras três Regiões, em consequência, menos de 20%.

Mas penso que também não podemos – na ânsia 
de atender ao mandamento constitucional de redução 
das desigualdades regionais e, portanto, aos justos 
anseios de redistribuição dos recursos -, penalizar 
em excesso os Estados das Regiões Sul e Sudeste.

Tomemos, por exemplo, a Emenda Substitutiva.
Por ela, Sr. Presidente, o Rio Grande do Sul ve-

ria sua participação no FPE reduzida gradualmente, 
ano a ano: de 2,35%, em 2013, até 2,31%, em 2017. 
Além disso, seria perseguida uma meta – e essa meta 
é que me preocupa ainda mais – de o Rio Grande vir 
a receber, no futuro, apenas 1,73% do Fundo.

Estados com população vinte vezes menor – 
vejam bem, Senhoras e Senhores Senadores: vinte 
vezes menor! -, e que hoje, por sinal, já recebem do 
FPE um percentual mais elevado, veriam sua diferença 
em relação ao Rio Grande do Sul crescer ainda mais.

Por isso – com todo o respeito à posição dos que 
pensam de maneira distinta -, parece-me que a solução 
proposta pelo Senador Dornelles é bem mais equilibrada.

De acordo com ela, a fração apropriada pelos 
Estados das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste 
continuaria a ser amplamente majoritária: 79%. Mas 
sobraria aos Estados das outras duas Regiões um vo-
lume de recursos um pouco maior que o atual.

Nesse cenário, o Rio Grande do Sul veria sua partici-
pação subir de 2,355% para 2,827%. Um percentual ainda 
bem distante daqueles com que o Estado participa na po-
pulação e na arrecadação totais do País, mas pelo menos 
um pouco mais confortável que o adotado atualmente.

Há de se considerar ainda, Sr. Presidente, que o 
Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste continuariam a ser 
beneficiados pelo disposto na alínea c do inciso I do 
artigo 159 da Constituição, que destina 3% do produto 
da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos 
de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 
para programas de financiamento ao setor produtivo 
daquelas Regiões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
crer que todos, nesta Casa/ são testemunhas de meu 
empenho em defesa dos mais necessitados, quer tra-
temos dos extratos da sociedade, quer tratemos das 
Unidades da Federação.

Estarei sempre pronto a defender medidas que 
contribuam para a redução das desigualdades.

Por isso, hoje pela manhã estivemos reunidos na 
Liderança do PT com o relator do FPE senador Walter 
Pinheiro, para tratar das perdas que a nova redação 
acarretará as finanças do Estado.

A reunião congregou os interesses do Rio Grande 
do Sul, com a participação dos três senadores gaú-
chos, do secretário Odir Tonollier, do representante 
do Estado em Brasília e do Coordenador da Bancada 
Gaúcha – Deputado Ronaldo Nogueira. 

O balanço que faço é que o encontro foi positivo.
Os argumentos técnicos colhidos sensibilizaram 

o senador baiano, que pretende fechar uma proposta 
viável e que atenda aos interesses do maior numero 
de Estados.

A ideia não é o enfrentamento, mas a busca de 
soluções, para tal já está agendado para a próxima 
terça-feira a vinda do Governador Tarso Genro, mo-
mento em que bateremos o martelo sobre a proposta, 
com o apoio, quem sabe, dos demais Estados.

Pela proposta apresentada pelo Rio Grande do 
Sul, ainda assim saímos perdendo, porem, dentro do 
principio da razoabilidade, as perdas serão minimizadas.

A construção consiste em incluir novamente o ar-
tigo 2o que trata da inaplicabílidade da formula para os 
demais repasses, a imposição do limite populacional 
mínimo de 1% e incluir o redutor de 75% em relação 
a renda domiciliar per capita.

Tais medidas, aplicadas em conjunto, minimizarão 
os efeitos para o Rio Grande do Sul e beneficiarão mais 
18 estados brasileiros, em relação a situação atual.

Mas o nobre ideal redistributivo não deve funcionar 
como pretexto para soluções que, no final das contas, 
podem revelar-se inadequadas e, no limite, até injustas.

Sendo assim, proponho que nos dediquemos ao 
debate sobre os critérios de distribuição dos recursos 
do FPE com o coração aberto, tendo cada um de nós 
a exata compreensão das expectativas e dos anseios 
dos demais atores.

Estou certo de que, com muito diálogo, com muita 
ponderação, haveremos de chegar à mais sábia das 
soluções.

Era o que eu tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Senador Paim, V. Exa conversou sobre 
o assunto com o Senador Renan, e, hoje, durante o ato 
solene de posse da Procuradoria, o Senador comunicou 
que votaríamos hoje, com certeza, o segundo turno da 
PEC dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas; 
em nenhum momento falou em FPE.

Entretanto, eu quero corroborar com a tese de 
V. Exª, porque acho que o que nós necessitamos – e 
já o sugeri ao Presidente da Casa, que concordou – é 
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fazermos uma sessão temática para debatermos isso 
e tão somente isso numa sessão inteira.

Penso que, além dos debates que já estão ocor-
rendo, é preciso que tenhamos muita segurança nas ta-
belas, com as novas regras, para que todos os Estados 
possam ter segurança naquilo que estão votando. Sem 
isso, não é possível votar! Da mesma forma como V. Exa 
se preocupa com o Rio Grande do Sul, os Senadores de 
Santa Catarina da mesma forma se preocupam com o 
seu Estado, como os do Rio de Janeiro, os do Ceará, os 
do meu Amazonas, enfim, todos nós. Então, é necessá-
rio, ainda porque eu escuto muitas divergências e dúvi-
das em relação aos valores que são expostos na tabela.

Então, eu quero dizer que concordo com V. Exª, no 
conteúdo do seu pronunciamento. Precisamos debater 
muito a matéria e, claro, vamos votar, sem problema 
nenhum, até porque isso já está na Ordem do Dia há 
mais de dois anos aqui, no Senado Federal.

Parabéns, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-

do, Presidenta.
Eu tinha certeza de que a sua posição não seria 

outra, até porque V. Exa é uma das que apresentou 
um projeto...

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... que 
quer que a matéria seja discutida amplamente, mas 
tem que ser votada.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O meu projeto, Senador Paim, apresenta 
uma mudança não tão significativa, mas importante. Eu 
incorporo a essa questão, que no fundo é a repartição 
dos recursos públicos, a questão ambiental, porque nós 
não podemos mais falar muito em mudanças climáticas, 
na necessidade da preservação, mas virar as costas 
aos Estados, aos Municípios que promovem preserva-
ção das nossas riquezas naturais. Eu incorporo isso.

Há um debate na Casa segundo o qual, neste 
momento, devemos apenas aprovar mudanças peque-
nas e marcar já uma data, daqui a cinco, seis anos, 
para debatermos mudanças mais profundas. Enfim, de 
uma forma ou de outra, creio que devemos votar, mas 
dentro da mais plena e total segurança para todos os 
nossos Estados.

Parabéns, mais uma vez, Senador Paim!
Convido agora para usar da tribuna, no período 

da Liderança do PV, o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidenta.
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 

Deputado Eleuses, que nos dá a honra da presença no 
plenário desta Casa, a minha abordagem, hoje, será 

sucinta, rápida, mas eu não poderia deixar de registrar 
que, domingo, dia 24, foi o Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose, data criada desde 1982 pela Organiza-
ção Mundial de Saúde.

Embora não seja um tema comumente tratado na 
mídia, Deputado Eleuses, entre tantos temas correlatos 
à saúde, devo lembrar que quase 1,5 milhão de pessoas 
ainda morrem por ano, no mundo, vítimas da tuberculo-
se. Desse número, cerca de 70 mil são crianças. Pode-
mos dizer que é um verdadeiro genocídio: 1,5 milhão de 
pessoas morrerem por ano de tuberculose no mundo!

O relatório de 2011 da Organização Mundial de Saú-
de divulgou que 10 milhões de crianças se tornarão órfãs 
por terem perdido seus pais para essa doença, Srª Presi-
denta. Esse mesmo relatório informou que, em 2011, 8,7 
milhões de pessoas contraíram o bacilo e ficaram doentes.

No Brasil a tuberculose é uma doença endêmi-
ca, o que nos dá a sensação de que está sob contro-
le. Contudo, a incidência de tuberculose ainda é muito 
alta, se comparada a outros países. Estamos entre os 
22 países que concentram 82% dos casos de tubercu-
lose do mundo. É um número assustador!

A Organização Mundial de Saúde mostra que, em 
2011, foram notificados 70 mil novos casos no Brasil, 
com concentração maior nos Estados da Bahia, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A tuberculose é uma doença atrelada à pobreza, o 
que não significa dizer que não venha a acometer pes-
soas de nível socioeconômico mais elevado. Os estudos 
epidemiológicos, por demais conhecidos de todos nós 
da área, apontam nessa direção, ressaltando as con-
dições sociais e econômicas desfavoráveis, tais como 
moradias inadequadas, falta ou pouca ventilação, fome, 
baixa imunidade e vícios preexistentes, como o alcoo-
lismo, o tabagismo e o consumo de drogas, além da 
AIDS, já que pacientes soropositivos, em grande número, 
contraem tuberculose como uma infecção oportunista.

Portanto, os especialistas apontam maiores riscos 
para as pessoas que moram em favelas, em unidades 
carcerárias e aquelas que vivem em situação de rua. 
Quero ressaltar que a população indígena também está 
incluída como uma das mais vulneráveis, chegando a 
até quatro vezes mais que a população geral.

Apesar de ter sido descoberta há mais de meio sé-
culo pelo médico e pesquisador alemão Hermann Robert 
Koch, em 24 de março de 1882 – daí o Dia Mundial de 
Combate à Tuberculose ser no dia 24 –, a tuberculose 
continua sendo um grave problema de saúde pública, 
sobretudo no Brasil, o que exige das autoridades sani-
tárias e da população em geral uma atenção constante, 
uma vigilância eterna, notadamente quando se sabe 
que o diagnóstico e o tratamento são acessíveis a to-
dos. Vale ressaltar que, para o tratamento, na grande, 
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na imensa maioria dos casos, não há nenhuma neces-
sidade de internação, como muitos anos atrás, quando 
se internava o paciente diagnosticado com tuberculose.

Portanto, quero fazer este registro, porque nós 
não podemos jamais fechar os olhos a essa doença, 
que, pelo fato de ser endêmica, passa muitas vezes a 
falsa sensação de que está sob controle, e na verdade 
não está. É uma doença que está atrelada às condi-
ções socioeconômicas, que está atrelada à condição 
de vulnerabilidade social e orgânica da população e 
merece, pois, um olhar criterioso, um olhar cuidadoso 
e vigilante de todas as autoridades sanitárias e de to-
dos nós que somos agentes públicos.

Por último, Srª Presidente, quero ressaltar e re-
gistrar a passagem do Ministro da Saúde lá por Natal. 
O Ministro foi visitar o maior hospital do Rio Grande do 
Norte, o hospital público Monsenhor Walfredo Gurgel, 
um hospital de urgência. S. Exª foi assinar um convê-
nio para incluir o Walfredo Gurgel no Programa SOS 
Emergência, do Governo Federal.

O Walfredo Gurgel vive uma situação sem prece-
dentes em sua história de 40 anos. O Walfredo Gurgel 
se encontra, como todo pronto-socorro do Brasil, com 
seus corredores abarrotados de macas, sem atender 
à demanda ou dar as respostas de que a sociedade 
precisa, que ela exige e merece.

O Ministro foi lá e testemunhou, viu a situação 
caótica daquele hospital. Ficou sensibilizado, reuniu-
-se com o corpo clínico, com a Secretaria Estadual 
de Saúde e com todos nós que fazemos saúde públi-
ca no Rio Grande do Norte, que somos da área, e se 
comprometeu a enviar recursos adicionais para tirar 
o Walfredo Gurgel do caos em que ele se encontra.

Também quero também fazer o registro de que nós 
fizemos um debate com o Ministro a respeito do Provab. 
Mostramos ao Ministro a importância de o Ministério 
da Saúde estabelecer programas de interiorização do 
médico. Todas as vezes em que o Ministério da Saúde 
acena com essa possibilidade, as respostas são ime-
diatas, porque o médico precisa da segurança jurídica. 
Não se interioriza médico por força de decreto. O mé-
dico e as ações de saúde... Não só os médicos, mas 
as ações de saúde devem fazer parte de programas, 
e a existência do Provab mostrou que nosso discurso 
tem razão. Na hora em que o Ministério acena com 
um programa que dá segurança jurídica e garante ao 
médico que está no interior uma educação continua-
da, um acompanhamento com a UnA-SUS, a univer-
sidade do SUS, sob a tutela da Universidade Federal, 
esse profissional vai, sim, ao interior, vai às periferias. 

A maior prova disso é que em Natal, capital do 
Rio Grande do Norte, mais da metade das equipes de 
PSF não tinha médicos. Há 15 dias, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde contratou 65 profissionais médicos 
para completar as suas equipes através do Provab. 

Então, eu gostaria de fazer este registro e gos-
taria de dizer que o Provab é uma sinalização de que, 
com o Ministério da Saúde apresentando programas e 
propostas para interiorizar o médico, nós teremos uma 
realidade diferente no interior do Brasil.

Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, a Srª. 
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Paulo Davim. Parabéns 
pelo pronunciamento!

Neste momento, passo a palavra à nobre Sena-
dora Vanessa Grazziotin e, em seguida, ao Senador 
Acir Gurgacz e à Senadora Ana Amélia. 

A Senadora Vanessa Grazziotin teve o cuidado, 
Senadora Ana Amélia, de me pedir que presidisse a 
sessão para que, em seguida, eu pudesse chamar o 
Senador Acir Gurgacz e V. Exª. Se ele não estiver aqui, 
V. Exª será a próxima.

Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Paim. 

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros 
e companheiras, pela manhã... E eu quero, desde já, 
agradecer a presença e a participação de V. Exª, Se-
nador Paim, e da Senadora Ana Amélia no ato que 
tivemos, no fim da manhã e início da tarde, em que o 
Presidente Renan Calheiros instalou e deu posse a 
mim como a primeira Procuradora da Mulher.

Quero, desta tribuna, agradecer a todos e a todas 
que compareceram àquele ato, que considero um ato 
de reconhecimento à importância da luta das mulheres 
pela igualdade. Todos os oradores que no ato falaram 
disseram da importância dessa luta, que, efetivamente, 
não é uma luta das mulheres, mas de homens e mu-
lheres, pela busca de uma sociedade mais equitativa, 
de uma sociedade com mais justiça social.

Prestigiando o evento, lá estavam a Subprocura-
dora da República, Drª Cureau, nossa amiga, o repre-
sentante do Tribunal Superior do Trabalho, o represen-
tante do Banco Mundial, da ONU Mulher e do Governo 
do Distrito Federal. Contamos com a honrosa presença 
de duas Ministras, Ministra Eleonora Menicucci, da 
Secretaria dos Direitos da Mulher, e Ministra Miriam 
Belchior, do Ministério do Planejamento, e de muitos 
Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas.
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Repito, Sr. Presidente, que considero um ato extre-
mamente importante, porque um ato em que se debatem, 
majoritariamente, questões relativas à luta das mulheres, 
ter a maioria do plenário e dos participantes composta de 
homens é um demonstrativo muito importante de que a 
luta das mulheres começa a ganhar um corpo e um re-
conhecimento ainda maior na nossa sociedade.

No evento, Sr. Presidente, foi apresentado o re-
sultado mais recente, de um histórico de sucessivas 
pesquisas feitas a cada dois anos pelo DataSenado, 
do Senado Federal, que hoje está na Secretaria de 
Transparência do Senado Federal, da pesquisa re-
lativa à violência sofrida pelas mulheres em nosso 
País. É uma pesquisa importante, Sr. Presidente, é 
bom que se diga, que já está, Senadora Ana Amélia, 
disponibilizada no site do Senado para que todos os 
brasileiros e brasileiras possam acessá-la e ter uma 
visão mais clara da situação da violência que, infeliz-
mente, as mulheres ainda sofrem no nosso País. Ela 
foi apresentada de uma forma muito competente pela 
servidora da Secretaria de Transparência do Senado.

A pesquisa, Sr. Presidente, foi realizada entre o 
dia 18 de fevereiro e o dia 4 deste mês de março nas 
27 Unidades da Federação. Uma pesquisa, portanto, 
científica, levando em consideração todos os critérios 
do IBGE. Foram ouvidas, foram entrevistadas por tele-
fone somente por mulheres, em torno de 1.250, repito, 
nas 27 Unidades da Federação.

Então, é uma pesquisa que mostra não só qual 
a percepção que as mulheres têm em relação à vio-
lência por elas sofrida, mas também o percentual de 
mulheres que sofrem violência no País.

Os dados, Sr. Presidente – repito aqui as pala-
vras da Ministra Eleonora –, não são estarrecedores, 
apesar de o Brasil ter um alto índice de violência. No 
ranking dos 84 países, Senadora Ana Amélia, o Brasil 
é o sétimo no registro de assassinatos de mulheres 
na América do Sul, perdendo apenas para a Colôm-
bia, na América do Sul, e para a Rússia, na Europa. 
E os números brasileiros desses assassinatos ainda 
são maiores do que os de todos os países árabes e 
de todos os países africanos. Esse é o indicativo do 
Mapa da Violência de 2012.

A pesquisa feita pelo Senado mostra que, apesar 
dessa situação delicada, há um dado muito alvissareiro, 
muito promissor, porque, cada vez mais, cresce a percep-
ção das mulheres de que é possível, sim, utilizando-se 
da legislação brasileira, utilizando-se dos instrumentos 
disponibilizados pelo Poder Público, fazer com que a 
violência contra a mulher, principalmente a violência 
doméstica contra a mulher, diminua significativamente.

Essa pesquisa do Senado mostra que 99% das 
entrevistadas conhecem a Lei Maria da Penha – ouso 

dizer que a Lei Maria da Penha é, se não a mais, pelo 
menos uma das leis mais conhecidas de nosso País – e 
que 66% das mulheres ouvidas pela entrevista também 
se sentem mais seguras desde a edição da Lei Maria 
Penha. Esse sentimento de segurança é ainda maior 
entre as jovens brasileiras, chegando esse índice a 
71%, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

A pesquisa aponta, de uma forma muito clara, que 
se pode estimar que em torno de 700 mil mulheres, no 
Brasil, continuam sofrendo agressões, principalmente 
por parte de seus companheiros, e que 13 milhões de 
nossas mulheres, ou seja, 19% da população feminina 
com mais de 16 anos de idade, Senador Paim, já foram 
vítimas de algum tipo de violência. Vinte por cento da 
população de mulheres com mais de 16 anos de idade, 
no Brasil, já foram vítimas de algum tipo de violência. 
Precisamos trabalhar para diminuir esses números 
significativamente, de forma drástica.

Na semana passada, aprovamos, aqui, no ple-
nário, um projeto de resolução de minha autoria, que 
foi emendado pelo Senador Valadares e rapidamente 
aprovado pela Mesa do Senado e também pelo Plená-
rio, que cria a Procuradoria Especial da Mulher porque 
nós precisamos dialogar não só com todos os Senado-
res e Senadoras da Casa, dialogar com os servidores 
– e faremos muito isto, Senador Paim, porque temos 
um número significativo de servidores, de trabalhado-
res que aqui estão –, mas porque também temos um 
número significativo de projetos de lei que tramitam 
na Casa e tratam da questão de gênero, e uma das 
funções da Procuradoria, Senador Acir, é exatamente 
acompanhar a tramitação dessas matérias.

Entretanto, a atribuição da Procuradoria vai além 
da atribuição interna corporis. 

Nós precisamos dialogar com a sociedade brasi-
leira. Nós precisamos falar com a sociedade brasileira 
sobre vários problemas que ainda afligem as mulhe-
res. Nós não podemos concordar com o fato de que, 
apesar de as mulheres terem um índice de educação 
superior, um nível educacional superior ao dos homens, 
elas ainda recebam quase que 30% a menos do que 
os homens recebem no País. Não podemos concordar 
que um país do tamanho do Brasil, com 8,5 milhões 
de quilômetros quadrados, uma das economias mais 
importantes do mundo, um dos países mais populosos 
do mundo, Deputado Colbert, a quem desejo boas-
-vindas, não podemos aceitar que o País gigantesco 
que é o Brasil, admirado pela sua diversidade cultural, 
pela sua diversidade étnica, ainda conviva com índices 
que mostram que somente 10% das mulheres ocupam 
as vagas do Parlamento brasileiro.

São essas questões que nós precisamos traba-
lhar, e o faremos, em conjunto com outros órgãos, com 
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outras esferas de poder, com outros níveis do Legislativo 
brasileiro, porque, hoje, grande parte das Assembleias 
Legislativas já tem as suas Procuradorias Especiais da 
Mulher. Então, é com este objetivo que nasce a Pro-
curadoria Especial da Mulher no Senado Federal. E é 
com este objetivo que nós mulheres – não apenas eu, 
mas nós todas da bancada feminina – temos o firme 
propósito de trabalhar nos anos sequentes.

Eu dizia lá, durante o ato de posse, que é muito ruim 
poder, em tão poucas palavras, falar o nome de todas as 
Senadoras que compõem a bancada feminina, porque 
atualmente somos apenas oito mulheres. Duas Senado-
ras estão afastadas, exercendo a função ministerial: Se-
nadora Marta Suplicy e Senadora Gleisi Hoffmann. Mas 
aqui estamos a Senadora Ana Amélia, a Senadora Ana 
Rita, eu, a Senadora Lídice da Mata, a Senadora Lúcia 
Vânia, a Senadora Angela Portela, a Senadora Maria 
do Carmo Alves. Enfim, somos oito mulheres, somente, 
para um Senado que tem 81 Senadores e um País cuja 
população é formada de mais de 51% de mulheres.

Não dá para achar que o problema está nas mu-
lheres, que aqui elas não chegam porque não se interes-
sam pela política. Não é este o problema; o problema é 
muito maior. As mulheres têm muito mais dificuldades, 
porque ainda têm a sobrecarga da dupla jornada de 
trabalho, porque ainda sentem, efetivamente, a dis-
criminação no seio da sociedade e sentem, principal-
mente, a discriminação no seu próprio partido político.

É preciso que o Brasil siga os passos que outras na-
ções já estão seguindo. Os países onde há um percentual 
de 25%, 30%, 40% ou até 50% de mulheres são países 
que mudaram drasticamente suas legislações eleitorais 
criando cotas específicas para mulheres ou adotando 
listas com alternância entre homens e mulheres.

O fato é que nós precisamos agir para melhorar 
não a representação. Não digo que a sociedade brasi-
leira esteja mal representada, mas não está equitativa-
mente representada. Se a maior parte da população é 
composta de mulheres e se essas mulheres só ocupam 
10% das cadeiras no Parlamento, obviamente, há algo 
errado na sociedade brasileira.

Mas, enfim, quero aqui fazer esse registro e, mais 
uma vez, agradecer ao Senador Renan Calheiros. Uma 
das primeiras bandeiras que o Senador Renan adotou, 
como Presidente do Senado, no seu novo mandato, 
foi exatamente a de colaborar e contribuir com a luta 
das mulheres. Isso é muito importante para todas nós, 
não só para as parlamentares, mas para o conjunto 
das mulheres brasileiras e também para os homens, 
porque, quanto mais igual for a participação, mais de-
mocrática e justa será a sociedade brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin, que, 
hoje, pela manhã, foi empossada na Procuradoria da 
Mulher! Isso é mais do que justo, já que a iniciativa de 
criar a Procuradoria foi de V. Exª.

Passo, de imediato, a palavra ao Líder Acir Gur-
gacz, do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Em 
substituição...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª fala como orador inscrito.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Vou 
falar como orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Mas V. Exª sempre será lembrado por mim como um 
grande líder do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reiniciamos, 
na última sexta-feira, o nosso ciclo de palestras e de-
bates na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
aqui, no Senado Federal, debatendo, Senador Paim, 
assuntos da maior importância com relação à agricultura 
do nosso País, debatendo, em especial, sobre a agri-
cultura e o agronegócio do nosso Estado de Rondônia.

O tema não poderia ser mais oportuno. A confusão 
sobre o que é rural e o que é urbano na metodologia ofi-
cial que respalda a formulação e a aplicação de políticas 
públicas tem resultado em prejuízo para a agricultura 
brasileira, porque, de acordo com os levantamentos do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 
apenas 16% da população do Brasil vive no meio rural. 
Esses dados e a metodologia do IBGE para classificar 
o que é rural são contestados, há mais de dez anos, por 
cientistas sociais e por estudiosos da agricultura brasileira.

No entanto, essa distorção persiste, e a consta-
tação que esses pesquisadores nos apresentaram, na 
última sexta-feira, no seminário do ciclo de debates e 
palestras da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
do Senado, é a de que o Brasil rural é muito maior do 
que se calcula, é muito maior do que o IBGE calcula 
e apresenta para o Governo brasileiro.

A Profª Drª Tânia Bacelar, da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, que, conosco, esteve presente 
no seminário, que fez uma belíssima apresentação e 
que é coordenadora do projeto de pesquisa “Repen-
sando o conceito de ruralidade no Brasil: implicações 
para as políticas públicas”, desenvolvido pelo Institu-
to Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(ICCA), sugere uma inversão na metodologia do IBGE 
e uma nova forma de caracterizar o meio rural. Em 
vez de considerar toda sede de Município ou distrito 
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como espaço urbano e, como cidades, as sedes dos 
Municípios, a pesquisa desenvolvida pelo ICCA está 
usando uma forma alternativa, levando em conta uma 
combinação de critérios de tamanho, densidade da 
população e localização, capaz de captar a imensa 
diversidade dos Municípios brasileiros.

Os resultados preliminares dessa pesquisa do 
ICCA indicam que 89% dos Municípios brasileiros pos-
suem menos de 50 mil habitantes e são basicamente 
rurais. Esses Municípios que têm até 50 mil habitan-
tes, Senador Paim, vivem do agronegócio, vivem da 
agricultura familiar, são cidades pequenas, prestadoras 
de serviço exatamente para quem trabalha no campo. 
Então, essas cidades deveriam ser consideradas ru-
rais, e a população tem de ser considerada rural, não 
urbana. É essa a discussão.

Vale informar que essa pesquisa foi desenvol-
vida em parceria com diversas universidades, com o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e com 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG), com o apoio do Banco do Nordeste do Bra-
sil (BNB) e do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Levando em conta os dados apontados pela pes-
quisa, com a aplicação dos critérios desse projeto, mais 
de 40% da população brasileira poderia ser conside-
rada rural e deveria ser enquadrada nas políticas de 
fomento às atividades agropecuárias, como o crédito 
rural, assistência técnica, conexão rápida à Internet, 
educação, saúde, segurança, infraestrutura para a 
produção e escoamento da safra, como a construção 
e pavimentação de estradas vicinais.

Essa pesquisa, Sr. Presidente, vem comprovar 
o que já venho falando há algum tempo: precisamos 
inverter a lógica dos investimentos em nossos Muni-
cípios para manter o homem no campo. A família do 
agricultor precisa de boas escolas e de postos de saú-
de perto de sua casa, precisa ter acesso à Internet e 
a estradas pavimentadas, para viver com conforto e 
com segurança. Só assim, vamos superar a imagem 
preconceituosa que ainda temos do agricultor como 
um homem do interior, de vida sofrida, com enxada na 
mão, retirante para a cidade grande, sem perspectiva 
de uma vida boa no meio rural.

Com base nos dados do IBGE, o que vemos 
acontecer hoje é uma concentração de investimentos 
públicos nas áreas urbanas das grandes cidades. O 
meio rural e as pequenas cidades, que são a grande 
maioria em nosso País, sofrem com estradas de pés-
sima qualidade e com dificuldades de acesso aos bens 
e serviços. O caminho para inverter essa lógica passa 
primordialmente pela melhoria do acesso à área rural, 

com a pavimentação das estradas vicinais, hoje sob a 
responsabilidade das prefeituras municipais.

O Estado de Rondônia, que é 100% rural, também 
sofre com a falta de políticas públicas que contemplem 
essa realidade. Municípios rondonienes como Ji-Para-
ná, Vilhena, Jaru, Cacoal, Ariquemes, Costa Marques, 
Pimenta Bueno, todos com mais de 50 mil habitantes, 
são considerados urbanos pelo IBGE. No entanto, 
essas cidades possuem suas economias baseadas 
no agronegócio. Eles acessam, com mais facilidade, 
recursos do Ministério das Cidades para saneamento 
ou infraestrutura urbana, mas não existe uma política 
pública federal para a melhoria das condições do meio 
rural, que é o grande desafio que temos.

Em Rondônia, o Governo do Estado tem chamado 
para si a responsabilidade em melhorar as condições das 
estradas vicinais e, por meio do chamado Projeto Estra-
dão, está pavimentando as principais linhas do meio rural. 
Ocorre que, assim como o Estado de Rondônia, esse nos-
so Brasil é grande demais, e as prefeituras e os governos 
estaduais não dão conta de manter a extensa malha de 
estradas vicinais do meio rural. É necessário um esfor-
ço maior, com a participação do Governo Federal como 
principal indutor dessa política de transformação do meio 
rural num local bom para se viver, com boas condições 
de trabalho e com boas estradas para o deslocamento 
das pessoas e para o escoamento da safra.

Recentemente, na solenidade de instalação de 
uma usina de asfalto em Ji-Paraná – o Governador 
Confúcio Moura, naquele ato, foi representado pelo 
Vice-Governador Airton Gurgacz –, apresentei a pro-apresentei a pro-
posta de uma parceria com o Governo Federal para 
pavimentação das estradas vicinais. É uma proposta 
que temos que construir em parceria com os Ministérios 
dos Transportes, da Agricultura e do Desenvolvimento 
Agrário, envolvendo os governos estaduais e municipais, 
até mesmo com alguma contrapartida do produtor rural.

Enfim, precisamos criar um programa nacional de 
estradas vicinais, para transformar, de uma vez por todas, 
a imagem preconceituosa que ainda fazem do meio rural, 
pois as vias sem pavimentação, os atoleiros, as pontes de 
madeira só contribuem para a manutenção da imagem 
negativa que se constrói do campo e são, de fato, uma 
dificuldade para o desenvolvimento do meio rural brasileiro.

Essa “releitura do rural contemporâneo”, sugerida 
pelo projeto de pesquisa do Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura, é mesmo neces-
sária. E precisamos ir além dessa constatação, dessa 
releitura. Precisamos questionar as políticas públicas 
de hoje feitas para o mundo rural e usar esse novo 
critério de ruralidade para elaborar políticas públicas 
voltadas para a realidade brasileira.
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Precisamos aproximar o rural do urbano e levar 
qualidade de vida para o homem do campo. Esse é o 
verdadeiro papel dos pesquisadores e dos parlamen-
tares. E vemos que, quando há essa aproximação, 
quem ganha é a população, quem ganha é o Brasil.

Vamos buscar uma interlocução com o Governo 
Federal para criar esse programa nacional de melhoria 
das estradas vicinais brasileiras, e tenho certeza de que 
o Governo da Presidenta Dilma será sensível à nossa 
proposta. Afinal, o agronegócio é responsável por 30% do 
PIB nacional. São os agricultores familiares que colocam 
a comida na mesa do brasileiro, e são os produtores de 
alimentos e de commodities para exportação que sus-
tentam o superávit da balança comercial do agronegócio 
brasileiro, que foi de US$79,4 bilhões em 2012.

Isso significa que, sem a contribuição da agricul-
tura, no lugar do resultado positivo total de US$17,9 
bilhões em nossa balança comercial, teríamos um dé-
ficit de US$53 bilhões.

Além disso, estudos da FAO, órgão da ONU para 
agricultura e alimentação, indicam que a produção 
de alimentos mundial terá que aumentar em mais de 
70% até 2050.

(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Esse 

mesmo estudo indica que o Brasil será responsável 
por fornecer 40% dessa nova demanda. É uma res-
ponsabilidade muito grande, e, por isso, precisamos 
compreender melhor o meio rural e elaborar políticas 
públicas voltadas para a realidade, em articulação com 
um projeto de desenvolvimento nacional.

O nosso entendimento, Sr. Presidente, é o de 
que precisamos cuidar mais do homem do campo, 
precisamos lhe dar conforto, para que ele possa viver 
melhor no campo, para que ele possa produzir mais 
e melhores alimentos para o nosso Brasil. Para isso, 
temos que dar a ele o mesmo conforto que temos na 
cidade. Por que privá-lo dos confortos que temos na 
cidade? É preciso que ele tenha acesso fácil à área 
rural, que ele tenha escolas de qualidade próximas à 
sua propriedade, que ele tenha acesso à rede de saúde 
com mais facilidade. Precisamos contribuir para acabar 
com esse preconceito contra o homem do campo que 
ainda existe em alguns lugares do nosso País.

O homem do campo é tão importante quanto 
qualquer outro trabalhador brasileiro, e é nesse sentido 
que nós continuamos nosso trabalho na Comissão de 
Agricultura, onde, como eu disse, travamos esse de-
bate da maior importância para a agricultura brasileira.

Esperamos que, após a conclusão dessa pesquisa, 
que acontecerá entre os meses de setembro e de ou-
tubro, possamos receber de volta a equipe do ICCA, a 
professora que esteve junto conosco, a Drª Tânia Bace-

lar, da Universidade Federal de Pernambuco, para trazer 
para nós da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
e para todo o nosso País o resultado dessa pesquisa, 
que, não tenho dúvida, vai mudar as políticas públicas de 
investimento, principalmente, para o homem do campo.

Eram essas as minhas colocações nesta tarde, 
Sr. Presidente.

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

– Meus cumprimentos, Senador Acir Gurgacz, que de-
fende os empreendedores e os assalariados que dão 
suas vidas para produzir os alimentos que chegam 
às nossas mesas. Parabéns a V. Exª, mais uma vez!

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos a palavra ao próximo orador inscrito, 
o nobre Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.

Senador Alvaro Dias, permita-me, antes da sua 
fala, colocar em votação um requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Em votação o Requerimento nº 189, de 2013, 
do Senador Benedito de Lira, que solicita, com fun-
damento no art. 40 do Regimento Interno do Senado 
Federal, licença dos trabalhos da Casa no dia 5 de 
abril de 2013 para desempenho de missão destinada a 
visitar as obras de transposição do Rio São Francisco, 
conforme plano de trabalho aprovado pela Comissão 
Externa para Acompanhar os Programas de Transposi-
ção e Revitalização do Rio São Francisco, criada pelo 
RQS nº 514, de 2011.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a aprova-
ção de um projeto de resolução, Senador Romero Jucá, 
hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, confirma 
o atraso das obras prometidas para a Copa do Mundo.

O atraso é expressivo. A maioria das obras de 
mobilização social são obras com atraso significativo. 
Tanto é que a proposta do Senador teve por objetivo 
fazer com que essas obras não iniciadas pudessem re-
ceber os benefícios propostos pelo Governo, a pretexto 
de acelerar a realização delas, a fim de que pudessem 
ser entregues e inauguradas antes da Copa do Mundo. 
Confirma-se que não serão inauguradas antes da Copa 
do Mundo, e algumas delas sequer serão iniciadas an-
tes da Copa do Mundo. Tanto é que houve um esforço 
de vários Senadores para que se alterasse o texto do 
projeto de resolução, impondo que somente as obras 
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iniciadas até 30 de junho de 2014 poderão receber os 
benefícios depois da Copa do Mundo.

Nós sabemos que as obras estão sendo reali-
zadas com vantagens extraordinárias oferecidas pelo 
Poder Público. Isso em detrimento do interesse dos 
demais Municípios brasileiros, que não tiveram a pri-
mazia de sediar a Copa do Mundo.

A primeira indagação que deve ser formulada é 
se isto é correto: se nós devemos estabelecer privilé-
gios para determinados Municípios; se o Brasil todo 
deve pagar para que alguns façam a festa da Copa 
do Mundo. Mas, na verdade, quem faz a festa, e an-
tecipadamente, é o empreiteiro dessas obras. Os em-
preiteiros de obras públicas são os grandes campeões 
dessa Copa do Mundo. Eles, sim, estão conquistando 
o título do superfaturamento de obras. 

É preciso insistir: o povo brasileiro está pagando 
horrores para que essa Copa se realize no Brasil. O 
legado será dramático.

Creio que é preciso estabelecer parâmetros de 
comparação para que se entenda quando há essa afir-
mação do superfaturamento. Basta que se compare o 
custo do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, que já 
chega a R$1,4 bilhão, previstos, com o custo da Arena 
do Grêmio, em Porto Alegre, no Estado do Senador 
Paulo Paim. Em Porto Alegre, o Grêmio construiu a 
sua arena com recursos próprios, sem benefícios do 
Governo. E a avaliação do custo é de três a quatro ve-
zes inferior ao custo do estádio construído em Brasília.

Da mesma forma, a arena do Palmeiras, em São 
Paulo. Fora do esquema da Copa do Mundo, o estádio 
é construído com recursos do clube, e a diferença de 
preços é monumental.

O País está pagando caro para sediar a Copa do 
Mundo. As obras prometidas não estarão concluídas. 
Certamente, teremos incríveis problemas nos aeropor-
tos brasileiros e, da mesma forma, teremos problemas 
na área urbana das cidades-sede, em função de não 
termos as obras prometidas concluídas.

Essa questão foi discutida hoje, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, e, desde o primeiro momento, nós 
nos opusemos à aprovação do projeto por entender que, 
ao aprová-lo, estaríamos premiando a incompetência. 
Aqueles que não cumprem cronograma de obras, que 
recebem benefícios para acelerar a execução e execu-
tam morosamente, ficam com os benefícios e não ofe-
recem perspectiva de retorno mais rápido, porque, sem 
entregá-las antes da Copa do Mundo, as vantagens que 
obteriam, durante o período do evento, desaparecem.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós não 
generalizamos em matéria de incompetência.

A incompetência ocorre em algumas praças, ocor-
re por parte de alguns governos e governantes, sem 

generalização, porque, certamente, algumas das obras 
não serão concluídas por outras razões, mas é preciso 
destacar que uma proposta como essa, aprovada, hoje, 
pela Comissão de Assuntos Econômicos, favorece a 
incompetência, não estimula a eficiência de gestão. 

É o registro que gostaria de fazer.
Outra questão crucial para o País: os portos brasi-

leiros. Temos portos colocados em situação vergonhosa 
no ranking de eficiência de portos em países mais avan-
çados do mundo. Os gargalos são mantidos, porque 
não há ação de Governo que socorra a necessidade 
de uma exportação mais rápida dos nossos produtos. 
Se, no ano passado, as filas eram gigantescas, neste 
ano são ainda maiores, e os prejuízos são incalculá-
veis. Somente ao final desse período de exportação 
da safra agrícola é que poderemos ter uma avaliação 
dos prejuízos contabilizados, sobretudo na conta do 
produtor rural, que é quem mais perde com essa in-
competência de gestão dos governantes.

Certamente, estamos desperdiçando a oportuni-
dade de estabelecer vantagens na balança comercial 
com a exportação dos produtos agrícolas, no momen-
to de uma safra generosa no campo do nosso País.

Outra questão que começa a se agudizar e que 
é, inclusive, assunto de editorial do jornal O Globo: 
“Embaraços no setor elétrico”. É o título desse edito-
rial. “Além de administrar com eficiência o problema 
fiscal, criado pela necessidade de compensar as ter-
melétricas, o Governo Dilma precisa reconquistar os 
investidores”.

Solicitamos a transcrição, nos Anais da Casa, Sr. 
Presidente, desse editorial do jornal O Globo, que ofe-
rece uma abordagem realista e oportuna das agruras 
enfrentadas pelo setor elétrico, de fundamental impor-
tância para o desenvolvimento do País.

Não fosse bastante o clima de insegurança 
regulatória que passou a pairar sobre o se-
tor elétrico com a desastrada intervenção do 
Governo, em nome da boa causa do corte de 
tarifas, a temporada de chuvas está no final, e 
os reservatórios se encontram, na média, no 
nível mais baixo dos últimos dez anos, com 
apenas 52% de sua capacidade no Sudeste 
e no Centro-Oeste, onde estão 70% do arma-
zenamento de água do sistema.
Infelizmente, do ponto de vista da geração de 
energia, tem chovido no lugar errado: mais no 
litoral e menos nas cabeceiras dos rios que 
abastecem os reservatórios das hidrelétricas. 
Os dois ingredientes misturados – dúvidas regu-
latórias e falta de chuvas – exigirão do Governo 
uma competência administrativa em alto grau 
[e nós não temos esperança de que o Gover-
no alcance competência administrativa de alto 
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grau]. E não apenas no setor elétrico, mas na 
gestão financeira e fiscal. Pois, se confirmado o 
mal período hidrológico, as termelétricas terão 
de ficar ligadas sem interrupção até o próximo 
ciclo de chuvas, no verão de 2013/2014.
Por terem as térmicas um custo operacional 
mais elevado do que as hidrelétricas, por usa-
rem gás, óleo diesel e óleo combustível, em 
vez de água, o Tesouro, calcula-se, terá de 
destinar R$11 bilhões para fechar as contas 
das empresas, ou seja, a despesa de R$2,6 
bilhões, feita em 2012 com o mesmo fim, mul-
tiplicada por quase cinco vezes.
Sem esse dinheiro, as operadoras quebrariam, ou 
a Presidente Dilma teria de voltar atrás na promes-
sa do corte de 20% na conta de luz. Ruim para 
a economia, mortal para o projeto de reeleição.

Concedo ao Senador Ataídes um aparte. Depois 
prosseguirei.

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – 
Obrigado, Senador Alvaro. É sempre bom ouvir os 
seus discursos, porque sempre vêm carregados de 
muito conteúdo. O problema da nossa energia elétri-
ca, Senador, é uma questão sine qua non. Todos nós 
sabemos. Mesmo com a abundância de água que te-
mos no nosso País, sabemos que, mais cedo ou mais 
tarde – já tivemos provas disso –, vamos ter problemas 
gravíssimos, a curto e a médio prazo. E, com relação 
ao nosso PIB, que já deu demonstração de um sig-
nificativo PIB, a situação que se vê pela frente ainda 
é pior, porque, se os investidores perceberem que há 
insegurança, principalmente nessa área de energia 
elétrica, com certeza, eles vão deixar de crescer, no-
vos investimentos não virão para este País, e cada 
vez pior vai ficar a nossa economia e o nosso povo. 
Mas o interessante, Senador, é que o Brasil é um país 
abençoado por Deus. Eu disse, há pouco tempo, que 
nosso País é autossustentável em quase tudo. Nós 
temos uma energia limpa, que podemos utilizar e que 
está aí. Por exemplo, a energia fotovoltaica. A energia 
fotovoltaica resolve todo o problema. Inclusive, pare-
ce-me que a Resolução nº 482, da Aneel, dispõe que 
os micros e pequenos podem produzir essa energia 
e que ela será compensada na sua conta de energia. 
Pois bem, isso é belo, isso é lindo, só que nós impor-
tamos esse material, Senador. Nós importamos essas 
placas de energia fotovoltaica. E o mais interessante 
é que a matéria-prima que produz essas placas nós 
a temos em abundância, que é o silício. Mas nós não 
temos aqui, no Brasil, a mão de obra qualificada para 
produzir essas placas. Então, essas placas chegam 
hoje, ao Brasil, com um preço exorbitante. Isso invia-
biliza aquele morador ou aquele empreendedor que 
quer investir nesse segmento. Isso coíbe, porque só o 

IPI já joga por terra essa sua vontade. Então, eu vejo 
que nós temos com abundância a matéria-prima, in-
clusive o sol, e o próprio silício a que me refiro, que 
faz essas placas, mas seria muito interessante que a 
nossa Presidência tomasse conhecimento disso.

(Interrupção do som.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – E 

já que se está desonerando a folha de pagamento e 
outros tributos, seria de bom alvitre, nesse momento, 
que se tirasse a carga tributária dessas placas que 
produzem essa energia limpa. Era esse o registro que 
queria fazer, Senador. Muito obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obri-
gado, Senador Ataídes, sempre com muita competên-
cia, oferecendo sugestões importantes.

O Governo vai ter que desembolsar algo do ta-
manho de quase a metade de um orçamento anual do 
Bolsa Família, como despesa não prevista, somando-
-se aos efeitos das desonerações tributárias e de uma 
economia cujo crescimento deverá ficar abaixo da fai-
xa dos 3%, com reflexos na arrecadação, contribuindo 
para estreitar a margem de manobra no campo fiscal.

Estou concluindo, Sr. Presidente. 

Juros mais baixos são sempre uma ajuda. Mas 
contar com eles como variável da equação fis-
cal, e quando a inflação se mostra ameaçado-
ra, é querer viver perigosamente.
Ao mesmo tempo em que gerencia esta con-
juntura, o governo precisa consertar o estrago 
feito ao impor uma desvalorização patrimonial 
às empresas, na renovação de concessões e 
revisão de tarifas. Foi tão draconiana a ope-
ração que apenas as estatais federais “acei-
taram” as condições.
A desvalorização das empresas em bolsas, 
no Brasil e lá fora, foi substancial, sinal de 
que será mais difícil qualquer capitalização 
via mercado para financiar investimentos. E, 
no elétrico, como em vários outros setores da 
economia, faltam investimentos. Para os quais é 
essencial a iniciativa privada, porque o Estado 
não tem condições de tocá-los. Também como 
em outras atividades, o governo Dilma preci-
sa reconquistar a confiança dos investidores.

Recentemente, o Ministro Mantega, na CAE, 
anunciou um programa de investimentos da ordem 
R$470 bilhões. Mas sem conquistar a confiança dos 
investidores não alcançará essa meta proposta, e fica-
remos, mais uma vez, no anúncio espetaculoso, que 
não apresenta resultados concretos. “Até para ampliar 
o parque termelétrico, a salvação em 2013 e sempre 
que não chover”, é investir. E, para investir, o Gover-
no, que está limitado em matéria de investimentos, já 
que aparelhou o Estado com o loteamento de cargos 
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e aumentou a estrutura pública, elevando as despesas 
correntes, comprometendo a sua capacidade de inves-
tir produtivamente, só pode contar com investimentos 
privados. E, sem credibilidade, sem reconquistar a 
confiança dos investidores, certamente, não teremos 
investimentos significativos para atender esta demanda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Alvaro Dias, pelo seu pro-
nunciamento.

E passamos a palavra, neste momento, à Sena-
dora Angela Portela, que permutou com a Senadora 
Ana Amélia.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Sras e Srs. Se-
nadores, o tema que trago nesta tarde é o ICMS, uma 
preocupação de todos os Estados brasileiros.

Trata-se do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação.

Podemos afirmar que o ICMS é o imposto que 
pagamos por praticamente tudo o que diga respeito 
à nossa vida.

Um dos principais problemas na tributação do 
ICMS está no modelo adotado nas operações interes-
taduais, a partir da adoção de alíquotas diferenciadas e 
inferiores às aplicadas nas operações dentro do Estado.

Esse modelo é conhecido como princípio de 
tributação de origem mista, que tem a finalidade de 
partilhar o resultado da arrecadação entre o Estado 
de origem e o de destino. Assim, parte importante da 
arrecadação desse tributo se destina ao Estado pro-
dutor da mercadoria. 

Desse modo, o ICMS perde seu caráter de im-
posto sobre o consumo e torna-se um tributo misto, 
com a incidência dessa tributação sobre o consumo e 
também sobre a produção.

Essa sistemática acirra no Brasil o que se chama 
de guerra fiscal, quando uma parcela maior do tributo 
é cobrada no Estado de origem e uma parcela menor 
no Estado de destino. 

Quando consideramos que o nosso País possui 
relevantes diferenças socioeconômicas entre os Esta-
dos, a guerra fiscal tem como subproduto a acentuação 
do desequilíbrio existente.

Essas distorções reforçam a necessidade de o 
Governo Federal rever o princípio de tributação de ori-
gem mista nas operações interestaduais, o que pre-
tende fazer mediante a redução gradual das alíquotas 
estaduais, de forma que a tributação, até 2025, seja 
de 4% em todo o Território nacional.

Outro ponto importante diz respeito, especial-
mente, ao meu Estado de Roraima, pois a mencionada 
redução das alíquotas não se aplicará às remessas de 
mercadorias com saídas da Zona Franca de Manaus, 
localidade na qual já existem diversos incentivos fiscais 
federais, estaduais e municipais.

Na Zona Franca de Manaus, a tributação se man-
terá em 12%, conforme proposto na MP 599/2012, ob-
jetivando a manutenção dos privilégios daquela Zona 
Franca, sendo positiva para o Estado do Amazonas.

Porém, demasiadamente negativa para os Esta-
dos circunvizinhos, que são Acre, Amapá, Rondônia 
e Roraima, os Estados do extremo norte do País, que 
formam o grupo dos mais pobres da Federação.

Nesses Estados não existem indústrias fortes. Ne-
les, consomem-se produtos que, quase na sua totalida-
de, são provenientes de outras Estados da Federação.

Sem a referida exceção, a nova sistemática de 
tributação das operações interestaduais, prevista na 
MP 599/2012, traria para esses Estados mais pobres, 
inclusive Roraima, nosso Estado, um impacto positivo 
muito significativo, com vantagens financeiras para es-
ses entes menos desenvolvidos.

Porém, com a adoção dessa exceção, esses Es- exceção, esses Es-
tados passariam a ser os mais prejudicados devido à 
proximidade geoeconômica com a Zona Franca de 
Manaus, no vizinho Estado do Amazonas.

Em função disso, se as remessas provenientes 
da Zona Franca de Manaus continuarem a ser tributa-
das com a alíquota de 12%, conforme a MP 599/2012, 
todos os demais Estados serão obrigados a suportar 
o crédito de 12%.

Porém, o efeito mais nocivo será sobre os Estados 
economicamente mais fracos, considerando a proxi-
midade com a Zona Franca de Manaus, em particular 
Roraima, que tem como fronteira mais importante o 
Estado do Amazonas.

Dessa maneira, Srs. Senadores, se aprovada a 
MP 599/2012, nos moldes propostos pelo Governo Fe-
deral, um produto que fosse vendido da Zona Franca 
de Manaus para Roraima, por exemplo, teria alíquota 
total de 17% para o consumidor.

Mas, desse percentual, 12% ficariam com o Es-
tado de origem, no caso, o Amazonas, e 5% ficariam 
no Estado de consumo, no caso, Roraima, que ficaria 
com a menor parcela do ICMS.

Essa equação anularia os efeitos positivos da 
redistribuição de receitas, previstas na proposta go-
vernamental, que ora estamos analisando neste Con-
gresso Nacional.

Como podemos perceber, o assunto envolve não 
apenas o Governo Federal, técnicos, pesquisadores de 
importantes universidades brasileiras, mas também os 
Secretários de Fazenda de Estados e Municípios que 
lidam diretamente com a problemática da redistribuição.

Nesta Casa, até então, não há consenso entre os 
representantes dos Estados. Nós presenciamos aqui 
inúmeras audiências públicas realizadas na Comissão 
de Assuntos Econômicos, inclusive com a presença do 
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Ministro Guido Mantega, discutindo com os Estados 
essa questão da unificação da alíquota do ICMS. E 
sabemos que há muito para se chegar a um consenso.

O próprio Governo admite as dificuldades exis-
tentes para a aprovação da alíquota interestadual uni-
ficada do ICMS. Por isso mesmo, estuda uma forma 
de oferecer incentivos fiscais para atrair investimentos 
nos Estados menos desenvolvidos.

E aí está a nossa grande preocupação com Es-
tados vizinhos do Amazonas, como o Acre, Roraima, 
o Amapá e Rondônia.

Dentro desse aspecto e reconhecendo a serie-
dade do tema, da forma como foi proposta a Medida 
Provisória nº 599, os Estados vizinhos ao Amazonas, 
especialmente o meu, que é Roraima, jamais conse-
guiriam a atração de investimentos privados. Jamais. 
Nenhuma empresa, nenhuma indústria se interessaria 
por um Estado com uma alíquota de 4%, tendo 12% 
no Estado do Amazonas, que é um Estado mais rico, 
com melhores condições de oferecer vantagens para 
as empresas.

Do ponto de vista do investidor, seria muito mais 
vantajoso manter seu investimento no Amazonas, com 
privilégios tributários, do que em outros Estados sem 
as mesmas vantagens.

Fincado na Região Norte, Roraima é um Esta-
do pobre, que não dispõe de condições para oferecer 
incentivos fiscais, portanto não atrai indústrias, não 
atrai investidores.

Pelo andar da carruagem, penso que temos o 
desafio de superar dificuldades, com vistas a chegar-
mos a um consenso quanto a essa questão do ICMS. 
Uma forma de não gerar distorções nos Estados do 
extremo norte do País, que são comprovadamente 
mais pobres, seria a criação de ressalvas às remes-
sas direcionadas às áreas de livre comércio, gerando 
nos Estados destinatários – Acre, Amapá, Roraima e 
Rondônia – um crédito presumido de 4%, e não de 
12%, conforme proposto pelo Secretário Estadual de 
Fazenda de Roraima, Sr. Luiz Renato Maciel de Melo. 
É uma proposta a ser analisada.

Sr. Presidente, entendo que, nas discussões so-
bre o desenvolvimento regional, precisamos encarar 
novos instrumentos. É chegada a hora de tomarmos 
uma decisão em favor da harmonia entre os entes fe-
derados, em favor do combate às desigualdades re-
gionais em nosso País.

Era isso, Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª. Angela Portela, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra, pela ordem de inscrição, 
o Senador Ataídes Oliveira, do famoso clã dos Oliveira.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, nobre Senador Roberto Requião, Srªs 
e Srs. Senadores, em meu último discurso, encerrei a 
apresentação dos motivos que me levaram a escrever 
o livro Caixa Preta do Sistema S, quando constatei, 
através das auditorias e achados – quero aqui repe-
tir, relembrar os pontos críticos, não posso deixar de 
mencioná-los –:

a) a falta do cumprimento ao princípio da publi-
cidade;

b) arrecadação feita diretamente no caso do Sesi 
e Senai – e aqui nós estamos falando do Sistema S – 
com os empresários;

c) contratação de pessoal feita sem nenhum 
critério;

d) licitações para contratação de serviços e com-
pra de materiais sem nenhum procedimento adequado 
– não obedecem aos princípios básicos do art. 37 de 
nossa Constituição –;

e) falei, por várias vezes, sobre os supersalários 
dos gestores e diretores do Sistema S;

f) cumulatividade de cargos – há gestores, Sr. Pre-
sidente, que chegam a ter nove cargos no Sistema S –;

g) falei também sobre a cobrança pelos cursos 
em valores exorbitantes (E aqui quero até dizer que, 
no meu último discurso, presidia a Casa o meu querido 
amigo Senador Paim. Ele me disse que fez um curso, 
no início de sua vida, no Sesi ou Senai, não me lem-
bro bem. Eu não estou discutindo aqui os méritos do 
Sistema S. Não. O que estou a discutir aqui são as ir-
regularidades e a forma como o gestor do Sistema S 
hoje administra. E posso dizer que, hoje, se o nosso 
Senador Paim fosse fazer o mesmo curso, ele teria de 
pagar uma boa nota ao Sistema S);

h) queda vertiginosa no oferecimento de cursos 
gratuitos – eu disse isso aqui também –;

i) convênios milionários com o Governo Federal;
j) desvio de finalidades, pois atuam nos merca-

dos financeiro, imobiliário e comercial; 
– repasse indevido de R$3,3 bilhões feito pelo 

INSS ao Sistema S;
– arrecadação de contribuições sociais – tributo 

– acima de R$15 bilhões;
– disponibilidade financeira do Sistema S acima 

de R$6 bilhões;
Acredito eu que hoje esteja na casa dos R$8 bi-

lhões. Esse dinheiro deveria estar sendo aplicado na 
atividade-fim, mas não; está sendo aplicado no mer-
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cado financeiro – eu já disse isso por diversas vezes, 
só estou repetindo.

Pois bem, apesar dos bilhões arrecadados e dis-
poníveis exclusivamente para a capacitação técnica 
da mão de obra e dar oportunidade para quem quer 
começar a sua vida profissional, o Sistema cobra va-
lores absurdos por cursos oferecidos, que deveriam 
ser gratuitos.

No meu último discurso, eu coloquei que, para 
fazer um curso de cabeleireiro, lá no Tocantins, tem-se 
que pagar R$1.680, Senador Sodré. Ou seja, a esposa 
quer ajudar o marido na renda familiar, mas tem que 
pagar R$1.680.

Um curso de torneiro mecânico, aqui no Distrito 
Federal, custa R$2.500. Como é que alguém que está 
desempregado vai ter acesso a essa capacitação, que 
hoje é o grande problema do Brasil? É um dos gargalos.

Hoje, pela manhã, na TV, eu estava vendo que 
a nossa mão de obra é totalmente desqualificada, e o 
Sistema S, que tem como objetivo principal a qualifica-
ção de mão de obra, tem bilhões aplicados em banco, 
e ainda cobra por curso!

Eu disse aqui, na semana passada, que uma 
pessoa tem que desembolsar R$22,5 mil para fazer o 
curso de chefe de cozinha internacional.

Eu tenho vários valores aqui, que no nosso livro 
estão mencionados. É impossível fazer qualquer cur-
so, hoje, no Sistema S, porque são caríssimos, acima, 
inclusive, do mercado.

Disse eu que ainda não tinha conhecimento de 
como esses bilhões estavam sendo gastos, uma vez 
que parte das auditorias ainda não fora concluída, mas 
eu disse que iria descobrir. Pois bem, acaba de che-
gar às minhas mãos mais um acórdão do Tribunal de 
Contas da União, o Acórdão nº 526, de 2013. Neste 
acórdão, foram auditadas as rubricas de publicidade, 
eventos e consultoria do Departamento Nacional do 
Sesi e do Departamento Nacional do Senai. Isto aqui é 
simplesmente uma amostra para que este Congresso, 
a imprensa e o povo brasileiro comecem a entender 
com que esses dinheiros estão sendo gastos.

Pois bem, o Acórdão nº 526, de 2013, do Tribu-
nal de Contas da União, acaba de chegar – e eu repi-
to – sobre auditoria no Departamento Nacional tanto 
do Sesi como também do Senai. Isso é simplesmente 
uma amostra.

O relatório dos auditores que deu origem ao alu-
dido acórdão não deixa nenhuma dúvida do descala-
bro, da irresponsabilidade, da certeza da impunidade, 
assim, não cumprem nem mesmo o seu regimento 
próprio de licitação.

Interessante, meus Senadores e Senadoras! 
Muito interessante!

O regime de licitação do Sistema S é próprio; eles 
mesmos criaram o regime de licitação. Entretanto, nem 
mesmo o regime próprio, eles cumprem. Vamos ver.

Vejam só, Srªs e Srs. Senadores, o que foi detecta-
do nos processos auditados, constantes deste acórdão.

Foi verificado fragilidade no planejamento da 
contratação. Dos oito processos auditados, sete apre-
sentam irregularidade.

Senador Luiz Henrique, eu falei há pouco tempo 
que a CGU, num acórdão, disse que, de 172 entidades 
fiscalizadas, 90 estavam irregulares. Hoje, eu estou aqui 
com o Acórdão nº 526, do Tribunal, em que se diz que, 
de oito contratos de licitação, sete estão danificados – 
termo meu: podres, irregulares. Sete! Se fossem dois, 
três, mas sete é muito; de oito, sete é muito. O povo 
brasileiro não merece isso.

Então, foi verificado: ausência ou fragilidade de 
estudos técnicos preliminares que estabeleçam o diag-
nóstico situacional e a necessidade; ausência ou fragi-
lidade de orçamento detalhado com a composição dos 
custos unitários e falta de transparência na demons-
tração da compatibilidade do preço contratado com 
os preços de mercado; insuficiência da definição do 
objeto contratado; e falhas na previsão de vinculação 
dos pagamentos à entrega dos produtos.

Aí eu faço a minha observação: percebe-se que 
existe aquisição com um preço maior que o mercado. 
E mais, não atende à necessidade da entidade e ain-
da causa prejuízo por não escolher a melhor proposta.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Com todo o prazer, Senador.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – No-
bre Senador Ataídes, eu quero cumprimentá-lo por 
essa sua luta e eu imagino que o objetivo de V. Exª 
não é revogar nem destruir o Sistema S, mas é o de 
aprimorá-lo. E eu fico estarrecido com os números que 
V. Exª apresenta, porque a realidade que eu conheço, 
em Santa Catarina, é de um Senai dinâmico, que tem 
contribuído decisivamente para o crescimento do nível 
tecnológico da empresa do meu Estado. Um Sesi e um 
Sesc atuantes, respeitados pela comunidade, pelos 
trabalhadores. Talvez Santa Catarina seja, efetivamen-
te, uma exceção, porque, na realidade do meu Esta-
do, o Sistema S funciona, com pessoas acreditadas, 
com pessoas com credibilidade, com pessoas sérias, 
que estão realizando um trabalho que é bem acolhido 
pela sociedade. Mas eu cumprimento V. Exª no sentido 
dessa sua permanente denúncia que, certamente, vai 
levar a um aprimoramento do sistema.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Obrigado, Senador Luiz Henrique. Agradeço a vossa 
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fala, e toda regra tem exceção, Senador. Espero que 
o vosso Estado seja a exceção. Apesar de que, nas 
auditorias que chegaram até agora às minhas mãos, 
os acórdãos e notas técnicas, é mostrado que a exce-
ção tornou-se regra.

Eu sempre disse que eu sou um defensor do 
Sistema S. Eu não estou aqui a discutir o mérito, mas 
sim a forma com que o Sistema S hoje é administrado. 
Onde é que se colocam esses R$18 bilhões?

É interessante que, para o povo brasileiro, o Sis-
tema S realmente é magnífico, porque só colocam, 
na televisão e na mídia, aquela coisa maravilhosa: os 
meninos brincando, coisa que está funcionando ali, 
etc e tal. Agora, vá lá!

Conforme determina a Lei nº 11.827, de 2008, se 
não me falha a memória, tem-se que dar publicidade 
aos seus números. Vá lá e encontre os números. Não 
há números. Isso quem diz, Presidente, é o Tribunal 
de Contas, é a CGU, são os órgãos de fiscalização 
que dizem que a transparência do Sistema S é zero.

Pois bem, vamos dar sequência ao que foi de-
tectado nesses oito processos auditados, dos quais, 
sete estão danificados. Eu falei aqui do princípio da 
restrição. Vamos seguir, então.

Foi verificado fragilidade no atesto e na fiscaliza-
ção dos contratos – outra falha verificada; não designa-
ção de fiscal dos contratos; ausência de detalhamento 
das análises para o atestado; descumprimento da cláu-
sula contratual pela contratada. Pois bem, com isso, 
derroga-se o fundamento do princípio da eficiência.

Verificado também ausência de justificativa para 
a diferença de ponderação entre técnica e preço – eu 
vou dar uma adiantada aqui: o resultado desse item 
é que se contrata a proposta menos vantajosa –; au-
sência de rateio das despesas entre as entidades con-
tratantes – ou seja, uma entidade acaba pagando por 
obrigações de outra; ausência de verificação prévia 
dos pagamentos da regularidade fiscal da contratada 
– isso provoca o pagamento de fornecedores em dé-
bito com a Fazenda Pública.

O que é interessante, aqui, Presidente, eu vou 
dizer logo adiante.

Quanto às licitações do Sest/Senat, verificadas 
no Acórdão nº 2.605,...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... é ainda mais tenebroso o que se encontra no livro 
caixa preta do Sistema S, praticamente os mesmos 
fornecedores e com suas sedes em Minas Gerais.

Interessante aqui também que, nesse acórdão, 
o Tribunal diz que, com publicidade, o Sesi gastou 
R$14,323 milhões em 2010; com eventos, gastou 
R$2,881 milhões; com consultoria, R$8 milhões. Em-

baixo, o TCU me informa o total das despesas do Sesi 
nacional em 2011: R$846 milhões.

Eu acredito que a arrecadação do Sesi, neste 
ano, deva chegar próxima ou ultrapassar, melhor di-
zendo, os R$6 bilhões. Mas, como eu disse, e como o 
Tribunal já reafirmou,...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... não há padronização na contabilidade. Ou seja, 
se arrecadou R$6 bilhões...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... e só teve uma despesa de R$846. Então, justifica 
esse rio de dinheiro que, a cada ano, aumenta nos 
caixas dos bancos.

Eu estou muito próximo de terminar, Presidente.
Portanto, o regime próprio de licitação de com-

pras e serviços do Sistema S, tão criticado e questio-
nado pelo TCU e pela CGU, tem de ser, urgentemente, 
revisto, corrigido, para que os princípios básicos da 
Administração Pública, inseridos nos arts. 37, caput, 
e 70, da Constituição Federal, sejam respeitados e 
cumpridos, uma vez que se trata de dinheiro público, 
que, neste ano, deve ser R$18 bilhões.

Quais são esses princípios, Presidente? A lega-
lidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, 
a eficiência, a legitimidade e a economicidade.

O processo licitatório do Sistema S, ora men-
cionado ...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... é meramente uma amostra de como os gestores 
do Sistema S tratam o dinheiro público.

Isto aqui é só uma amostra que estou dando. A 
coisa é muito mais feia que isto aqui. É meramente 
uma amostra.

De oito processos de licitação, sete estão pu-
trefatos.

Pois bem, Presidente, eu chego à conclusão de 
que a situação...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 

... do Sistema S, para mim, hoje, com as informações 
que tenho, seria de uma intervenção em nível nacional, 
um caso de polícia, mas vamos lá.

Eu vou ver se consigo uma CPI neste Congres-
so Nacional. Se eu conseguir uma CPI, eu acho que 
nós vamos conseguir descobrir como é que eles estão 
gastando esse rio de dinheiro, por que esses bilhões 
estão aplicados em bancos, e por que estão cobrando 
do nosso povo brasileiro.

Outra preocupação, Presidente: o Pronatec, uma 
ideia brilhante e maravilhosa, está colocando dinheiro 
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a rodo no Sistema S. É uma preocupação enorme. O 
Ministro Mercadante tem que ficar muito atento e ob-
servar com muito carinho a aplicação desses bilhões 
no Sistema S.

E digo mais: se há bilhões no Sistema S, para 
que colocar dinheiro do Pronatec? Esta é a minha 
pergunta. E aqui protocolizei um projeto de lei em que 
pretendemos aprimorar o Sistema S – e este é o meu 
objetivo maior: aprimorar o Sistema S.

E estão aí presidentes de confederações sendo 
depostos do cargo por juízes. Estão aí, à vista de todos 
nós, presidentes de confederações com “n” processos 
no Supremo Tribunal Federal.

Eu pedi aqui, recentemente, Presidente, informa-
ções sobre as confederações. Foram-me negadas e 
o prazo foi prorrogado por 30 dias. Houve uma parte 
que quer que esse projeto vá à nossa Comissão de 
Constituição e Justiça. Ou seja, vamos engavetar esse 
pedido de informações deste Senador sobre as con-
federações, dizendo que as confederações não são 
obrigadas a prestar contas.

Mas como, Presidente?! Por exemplo, a CNI re-
cebe 4% de toda a arrecadação do SESI/Senai. Isso 
deve dar algo em torno de R$320 milhões a R$350 
milhões por ano. Como é que este Congresso, este 
Parlamento, não pode ter informações sobre esse rio 
de dinheiro que vai para as confederações?

Eu agora não quero mais informações, não, Pre-
sidente. Agora, eu quero é auditoria. Eu vou pedir e 
quero que esta Casa me negue, também, a auditoria 
nas confederações.

Isto é dinheiro do povo, que deveria estar indo lá 
para a atividade-fim, e não para bancar festas, para 
bancar campanhas milionárias. E, a qualquer momen-
to, eu vou dizer algo mais.

Pois bem, Presidente, eu agradeço a atenção de 
V. Exª e de todos vocês.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, com a palavra 
o Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador, sempre Governador, Roberto 
Requião de Mello e Silva, grande personalidade da vida 
política nacional, sob cuja Presidência tenho grande 
prazer de falar, Srªs e Srs. Senadores, quando Minis-
tro de Estado da Ciência e Tecnologia, acompanhei o 
Presidente José Sarney na missão nacional à Repúbli-
ca Popular da China. O objetivo da visita Presidencial 
brasileira era celebrar um convênio, que tive a honra 
de construir com o meu colega chinês Bao Kemig, e 

do qual resultou a construção de dois satélites de ob-
servação terrestre.

Aquele acordo foi o primeiro celebrado entre dois 
países em desenvolvimento para desenvolverem um 
projeto em área da mais sensível e avançada tecno-
logia de fronteira, para a produção de dois instrumen-
tos de monitoramento terrestre que, hoje, oferecem 
ao Brasil e à China informações preciosas sobre os 
seus territórios.

A redução do desmatamento da Amazônia é 
consequência da construção desses satélites sino-
-brasileiros, que foram feitos parte em São José dos 
Campos e parte, em Xangai. A previsão climática com 
maior acerto, com maior confiabilidade é resultante do 
trabalho desses satélites. O planejamento urbano ga-
nhou nova dimensão pelas informações precisas que 
esses satélites fornecem às prefeituras para atualiza-
ção dos seus cadastros territoriais.

Durante aquela missão, tive a honra de me en-
contrar com o Presidente chinês, Deng Xiaoping. Ao 
chegar ao seu gabinete, o legendário Deng Xiaoping 
perguntou-me: “Como são, Ministro, as suas impressões 
sobre a China?” Eu lhe disse que a China superara to-
das as minhas expectativas. Então, ele retrucou: “Aqui, 
na China, nós dizemos: ver uma vez, ler mil vezes”. Foi 
quando eu disse a ele que lia sobre a China desde a 
adolescência, começando pelas narrativas de Marco 
Polo, mas, efetivamente, o que vi ali ultrapassava tudo 
quanto li em novos livros, em revistas, em jornais ou 
mesmo o que vi em noticiários de TV. O que eu vi ali 
ultrapassou toda e qualquer expectativa.

E lembrei-me dessa frase – ver uma vez, ler mil 
vezes – quando visitei Israel. Eu tinha grande curiosi-
dade por conhecer a célebre fortaleza de Massada, no 
alto de um monte, na região do deserto da Galileia e do 
Mar Morto. Conheci a saga de Massada, a resistência 
dos judeus, que se aquartelaram naquela fortaleza, 
diante do poderoso exército romano. Conheci a saga 
daquela gente, que, para não ser escravizada pelos 
romanos, para não ser submetida à força das tropas 
romanas, combinou e executou o suicídio coletivo, até 
que o último deu fim à própria vida.

Massada é um dos episódios mais heroicos e, ao 
mesmo tempo, mais tristes e lamentáveis da história.

Fui a Massada e lá vi o que nem lendo mil vezes 
eu seria capaz de perceber. Lá eu vi, numa das regiões 
mais secas do mundo, que uma população florescente 
ali viveu, suprindo-se de água coletada da chuva e ar-
mazenada em grandes cisternas. Mesmo numa região 
de pouca pluviosidade, os judeus conseguiram criar 
uma civilização florescente, baseando-se, única e ex-
clusivamente, na captação, no armazenamento e no 
tratamento de água proveniente das chuvas.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi obser-
vando o fenômeno de Massada que, quando Gover-
nador, criei um programa chamado Água da Chuva.

Uma mudança climática se operou na região mais 
produtiva de Santa Catarina e uma das mais produto-
ras do País, tanto assim que, com apenas 1% do ter-
ritório nacional, Santa Catarina é o quinto produtor de 
alimentos. Lá, no oeste catarinense, onde há o maior 
índice pluviométrico no inverno, têm ocorrido secas 
seguidas. Nos últimos 12 anos, houve sete estiagens.

Inspirado no exemplo de Massada, criei esse 
programa, que, com financiamento de longo prazo e 
juros baixos, propiciou a disseminação desse sistema 
de calhas coletoras, cisternas e cacimbas armazena-
doras de água, que permite, principalmente aos pe-
cuaristas, enfrentar, em condições de superação, as 
estiagens mais demoradas.

Há uma inconsciência geral sobre as poucas 
reservas existentes de recursos hídricos no mundo. 
Segundo recente relatório da Unesco, que quero tra-
zer aqui para debate nesta Casa, embora 70% do Pla-
neta seja coberto por águas, 97% de todas as águas 
existentes no mundo são salgadas, e os 3% que se 
constituem de água doce oferecem o aproveitamento, 
para consumo humano, de apenas 0,01%. Os outros 
2,99% das águas doces existentes, segundo a Unesco, 
estão em galerias e subsolos de grande profundidade.

Nesse contexto, o Brasil diferencia-se dos demais 
países por deter 13% de toda água doce da Terra, 
correspondente à maior reserva existente no Planeta. 

Mas, Sr. Presidente, 80% desse potencial são en-
contrados nas bacias dos Rios Amazonas e Tocantins, 
longe dos centros urbanos, onde vivem dois terços da 
população brasileira. Embora 99,7% das cidades bra-
sileiras tenham sistema de água encanada, uma em 
cada cinco casas não dispõe desse benefício.

Mudanças climáticas como essa que se operou 
no oeste catarinense, reclamam uma consciência co-
letiva por economizar, armazenar e usar racionalmente 
esses recursos tão preciosos.

Todas as edificações devem ser dotadas de um 
sistema de coleta e armazenagem da água da chuva, 
como, aliás, tornei obrigatório por decreto em Santa 
Catarina em relação aos prédios públicos. 

Se puder, o brasileiro lava o carro e a calçada 
todo santo dia com água tratada; se vai tomar banho, 
fica longo tempo debaixo do chuveiro; não fecha a 
torneira enquanto ensaboa as mãos ou faz a barba e, 
assim, desperdiçamos 2,5 trilhões de litros de água 
anualmente no Brasil.

No último dia 22, deveríamos comemorar o Dia 
Mundial da Água, mas, na verdade, vivemos uma re-
alidade de desperdício da água. Trago este assunto a 

esta tribuna para que reflitamos coletivamente sobre 
ele diante da perspectiva de que, dos 7 bilhões de 
habitantes do planeta Terra que somos hoje, seremos 
9,5 bilhões em 2050.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Pela ordem de inscrição, com a pala-
vra S. Exª, o guerreiro do Acre, Senador Aníbal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Roberto Requião, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, telespectadores da TV e ouvintes da 
Rádio Senado, faleceu, na última quinta-feira, dia 21, 
em Xapuri, Estado do Acre, aos 84 anos, a Srª Vicência 
Bezerra da Costa, uma das pioneiras da colonização 
nordestina no Estado do Acre.

Conhecida por todos como Tia Vicência, chegou 
ao Acre aos 14 anos, em meio à campanha de guerra 
e ocupação da Amazônia empreendida na década de 
1940 pelo Governo brasileiro.

Como a grande parte dos nordestinos arregimen-
tados pelo Serviço Especial de Mobilização de Traba-
lhadores para a Amazônia, o Semta, Vicência viu as 
famílias viajarem amontoadas a bordo dos navios do 
Lloyd, sempre, de acordo com ela, acompanhados por 
caça-minas e aviões de guerra.

De acordo com alguns historiadores, entre os 
quais o historiador Pedro Martinello, o saudoso Pe-
dro Martinello, Professor da Universidade Federal do 
Acre, em seu livro A Batalha da Borracha, que foi sua 
tese de doutorado na Universidade de Berkeley, nos 
Estados Unidos, e também, um estudioso mais recen-
te, mas muito aplicado ao tema, o historiador Marcus 
Vinícius, cerca 60 mil pessoas foram enviadas para os 
seringais amazônicos entre 1942 e 1945. Desse total 
de 60 mil pessoas, quase a metade morreu por causa 
das precárias condições de transporte, alojamento e 
alimentação durante a viagem, além de fatores liga-
dos ao ambiente extremamente hostil da Amazônia.

Mas tanto a tia Vicência como o Sr. Lupércio, 
morto no ano passado, que também era soldado da 
borracha, não tiveram a oportunidade de ver os seus 
direitos igualados aos dos ex-combatentes da Segunda 
Guerra Mundial, os conhecidos pracinhas.

É hora de apressarmos a discussão e a vota-
ção da PEC nº 556, de 2002, que se encontra pronta 
para entrar na Ordem do Dia do Plenário da Câmara 
dos Deputados. Essa PEC, tendo como primeira sig-
natária a ex-Deputada Federal e atual Senadora pelo 
PCdoB do Amazonas Vanessa Grazziotin, trata de 
conceder aos seringueiros, ex-soldados da borracha, 
os mesmos direitos dos ex-combatentes da Segunda 
Guerra Mundial.
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No substitutivo da Deputada Federal Perpétua 
Almeida, do PCdoB do Acre, Relatora da Comissão 
Especial destinada a proferir o parecer, que aprovou, 
por unanimidade, a alteração, o texto da PEC fica com 
a seguinte redação:

Art. 1º. O caput do artigo 54 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição Federal passa a vigorar com a seguinte 
redação:
Art. 54 – Os seringueiros recrutados nos ter-
mos do Decreto-Lei n° 5.813, de 14 de setem-
bro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei n° 
9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, 
quando carentes, pensão mensal vitalícia no 
valor de sete salários mínimos, com direito a 
abono anual de mesmo valor.

Portanto, os nossos valorosos seringueiros ex-
-soldados da borracha receberiam, caso a PEC fosse 
aprovada, o valor de R$4.746,00, em substituição aos 
atuais dois salários mínimos, conforme a Constituição 
Federal preceitua.

De acordo com o texto em vigor da nossa Carta 
Magna, em seu art. 53 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, ao ex-combatente que tenha 
efetivamente participado de operações bélicas durante 
a Segunda Guerra Mundial será assegurada pensão 
especial correspondente à deixada por segundo-tenente 
das Forças Armadas, que corresponde, hoje, ao valor 
de R$ 4.590,00.

Assim, Sr. Presidente, há mais de dez anos que 
tramita na Câmara dos Deputados uma PEC no intuito 
de acabar com uma injustiça social que afeta em torno 
de 13.400 famílias, somando os seringueiros e seus 
dependentes, que recebem atualmente os benefícios 
requeridos em razão da convocação do Exército Brasi-
leiro para perfilar os chamados “soldados da borracha”. 

Mais da metade deles, 7.745, estão no meu Es-
tado, o Estado do Acre, conforme dados do Instituto 
Nacional do Seguro Social, o INSS, e conforme infor-
mações de 27 de março do ano passado.

São pessoas humildes, simples, já em idade 
bastante avançada, que esperam há anos o verda-
deiro reconhecimento do Governo Federal por terem 
atendido ao chamamento do Brasil para servirem ao 
seu País na extração da borracha em época de guerra 
em locais distantes de suas cidades e que deixaram 
seus familiares para trás, muitos sem jamais ter tido a 
oportunidade de revê-los.

Sabemos, Sr. Presidente, da dificuldade que é a 
aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição, 
uma PEC, no Congresso Nacional. A PEC nº 556, de 
2002, que ainda será objeto de deliberação pelo Ple-

nário da Câmara dos Deputados, caso seja aprovada, 
terá que vir ao Senado e se submeter a todo o rito de 
tramitação, podendo levar muitos anos para sua apro-
vação, e os seus beneficiários, os seringueiros, estão 
morrendo, a exemplo dos dois casos que citei aqui, da 
Dª Vincência e do Sr. Lupércio. A Dª Vicência morreu 
na última quinta-feira e o Seu Lupércio morreu no final 
do ano passado.

Talvez, com a sensibilidade da Presidenta Dilma, 
possamos dialogar no sentido de termos um projeto 
de lei que eleve o atual piso de dois salários mínimos 
para sete salários mínimos, que constam da proposta 
debatida na Câmara dos Deputados. Com isso, com 
o reconhecimento do Governo Federal, poderíamos 
solicitar regime de urgência e, ainda este ano ou, no 
mais tardar, em 2014, termos, aqui, a sensibilidade e 
a disposição de reconhecer um direito tão claro e tão 
justo para esses cidadãos brasileiros que nos ajudaram 
em um período em que o Brasil tanto precisou deles.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, tudo indica 
que vamos finalizar aqui a votação da PEC das Do-
mésticas. Vamos fazer justiça a essas trabalhadoras, 
a esses trabalhadores domésticos que nunca tiveram 
seus direitos reconhecidos da mesma forma que os 
demais trabalhadores. E, a partir de hoje, com a apro-
vação, aqui, em Plenário, dessa matéria, da PEC nº 
66, a PEC das Domésticas, teremos, sim, concluído a 
tramitação legislativa dessa matéria e tenho certeza de 
que a Presidenta Dilma vai promulgar essa Lei ainda 
antes do final do mês de março, como foi prometido 
para as mulheres do Brasil. Tenho certeza de que será 
uma grande vitória a ser comemorada pelas emprega-
das domésticas e também pelos Parlamentares que 
estão contribuindo para a sua aprovação.

E o assunto que trago, hoje, é um assunto que 
tem uma similaridade, porque, ao mesmo tempo em 
que foram recrutados os pracinhas para fazerem o 
combate na Itália, na Segunda Guerra Mundial, foram 
recrutados pelo menos 60 mil nordestinos para atuarem 
como soldados da borracha na Amazônia.

Aquele foi um momento crucial da guerra, porque 
as forças aliadas se viram impedidas de terem acesso 
aos seringais asiáticos e, da noite para o dia, de te-
rem acesso àquele produto que era essencial para as 
forças aliadas e para a indústria pneumática. Naquele 
momento, com esse esforço todo que foi empreendido 
pelo Serviço Especial de Mobilização de Trabalhado-
res para a Amazônia, o Semta, foram recrutados pelo 
menos 60 mil homens, que foram mobilizados e leva-
dos para a Amazônia. Esses homens, na sua grande 
maioria, já morreram e os poucos que restam não têm 
direito ao seu reconhecimento: eles tiveram uma pen-
são de dois salários mínimos, ao passo que os praci-
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nhas foram reconhecidos como segundo-tenentes. E 
a proposição da Senadora Vanessa Grazziotin, que já 
tem um substitutivo da Deputada Perpétua Almeida, 
é no sentido 

de igualar os direitos, que os soldados da borra-
cha tenham os mesmos direitos que os pracinhas que 
foram à Itália, porque ambos guerrearam em defesa do 
Brasil e das forças aliadas na Segunda Guerra Mun-
dial. Ambos tiveram um papel preponderante, um papel 
fundamental. E o Brasil tem uma dívida histórica para 
com esses homens valorosos, que se embrenharam 
nas florestas amazônicas para produzir borracha. E o 
slogan naquela época era “A borracha para a vitória”. 
Era preciso produzir borracha para garantir o suprimento 
das forças aliadas para não corrermos o risco de uma 
derrota das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial.

Só que esses homens, esses seringueiros, es-
ses soldados da borracha não tiveram o devido reco-
nhecimento. Foram reconhecidos como heróis da Pá-
tria, estão inscritos no Livro dos Heróis da Pátria, no 
panteão dos heróis nacionais, mas não tiveram esse 
reconhecimento pecuniário, esse reconhecimento em 
valor, o que vai ajudá-los a comprar medicamentos, 
que, na terceira idade, são o principal custo de qual-
quer cidadão.

Então, faço aqui este apelo no sentido de que os 
Deputados apressem a aprovação da PEC proposta 
pela ex-Deputada e hoje Senadora Vanessa Grazzio-
tin e também farei um apelo à equipe da Presidenta 
Dilma para verificar a possibilidade de apresentar um 
projeto de lei de iniciativa da própria Presidência para 
que possamos, em ritmo acelerado, aprovar essa ma-
téria e, dessa forma, fazermos justiça aos soldados da 
borracha, que, tanto quanto os pracinhas que foram à 
Itália, empreenderam uma grande batalha, a batalha da 
borracha, para garantir a vitória das forças aliadas em 
1945, merecendo, portanto, o nosso reconhecimento.

Era o registro que eu tinha a fazer, Sr. Presidente.
Agradeço muito pela tolerância do tempo.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Presidente, eu gostaria de ler um 
requerimento de urgência para o PLC nº 4, de 2013.

Requeremos, nos termos do art. 336, II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgên-
cia para o Projeto de Lei da Câmara n° 4, de 
2013, que cria cargos nas Carreiras de Dele-
gado de Polícia do Distrito Federal e de Polícia 
Civil do Distrito Federal, e revoga dispositivos 
do Decreto-Lei n°2.266, de 12 de março de 
1985, e da Lei n°8.674, de 6 de julho de 1993.

Assim também há um requerimento referente 
ao PLC nº 5, de 2013 – todos eles são da Liderança 
do PTB:

Requeremos, nos termos do art. 336, II, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n° 5, de 2013, 
que dispõe sobre a remuneração dos militares 
do Distrito Federal e das Carreiras de Delegado 
de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil 
do Distrito Federal e altera as Leis n°s 11.134, 
de 15 de julho de 2005; 10.486, de 4 de julho 
de 2002; e 11.361, de 19 de outubro de 2006.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – O requerimento está sobre a mesa e 
será lido na oportunidade regimental.

Está inscrito o Senador Vital do Rêgo. (Pausa.)
S. Exª não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza. 

(Pausa.)
S. Exª não está presente.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes 
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, na 
manhã de ontem, segunda-feira, tive a oportunidade, 
com muita alegria, de acompanhar a Presidenta Dilma 
Rousseff à viagem que ela fez ao interior do Estado 
de Pernambuco, exatamente ao Município de Serra 
Talhada. Ela lá esteve para inaugurar a primeira etapa 
da Adutora do Pajeú, um trecho de 118Km, a primeira 
etapa de um total de 598Km, uma obra que, quando 
totalmente concluída, representará um investimento de 
R$0,5 bilhão e servirá para levar a água do Rio São 
Francisco a mais de 400 mil pessoas de 21 Municípios 
de Pernambuco e de 8 Municípios da Paraíba.

Durante o evento, foram entregues 22 retroesca-
vadeiras, no valor de R$3,8 milhões, para os Municípios 
com menos de 50 mil habitantes reestruturarem suas 
estradas vicinais. Foram também distribuídos para 29 
Municípios 50 ônibus escolares, com o objetivo de me-
lhorar o acesso das crianças às escolas municipais.

Naquele momento também, a Presidenta Dilma 
garantiu mais investimentos do Governo Federal para 
que os agricultores pudessem enfrentar a estiagem, 
tais como a prorrogação do Seguro Safra e do Bolsa 
Estiagem até o final da seca, dure o quanto ela du-
rar! Outras medidas já estão em andamento e serão 
ampliadas, como o trabalho do Exército na Operação 
Carro-Pipa e a venda de milho a pequenos produtores 
a preços mais baixos que os de mercado.



12990 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

No dia 2 de abril, em Fortaleza, a Presidenta de-
verá anunciar novas medidas de combate à estiagem, 
em reunião da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), com a presença de governado-
res do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo. 
A Presidenta assegurou que os mecanismos de com-
bate à seca serão permanentes.

Infelizmente, estamos enfrentando a maior seca 
dos últimos 50 anos no Nordeste, mas não vamos 
deixar as famílias nordestinas desassistidas, seja por 
meio de ações emergenciais, seja por meio de gran-
des investimentos estruturadores, que estão mudando 
e vão mudar ainda mais, radicalmente, a realidade do 
Sertão nordestino. A Adutora do Pajeú, por exemplo, 
integra o Projeto de Transposição do Rio São Francis-
co e representa uma dessas obras estruturadoras que 
busca garantir segurança hídrica para a nossa Região.

Segundo a Presidente, os investimentos em obras 
estruturadoras no Nordeste já somam R$32 bilhões, 
em adutoras, barragens, canais, estações, entre ou-
tros empreendimentos. Como disse a Presidenta, em 
Serra Talhada, hoje só temos dificuldade em relação à 
seca, porque aquilo que estamos fazendo hoje deveria 
ter sido feito há um século.

Nós pernambucanos tivemos também a oportu-
nidade de ouvir o anúncio, feito por parte da Ministra 
Miriam Belchior, de investimentos em Pernambuco, por 
meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2 
(PAC 2), num total de R$3,1 bilhões. Os recursos se 
destinam a obras fundamentais para o desenvolvimento 
do nosso Estado. Desses R$3,1 bilhões, R$2,5 bilhões 
serão executados pelo Governo Federal em adutoras, 
barragens e rodovias. O investimento de outros R$690 
milhões ficará a cargo do Governo de Pernambuco, que 
deverá destinar esses recursos para o Porto de Suape 
e também para obras de mobilidade urbana.

Para executar as obras no Porto de Suape, o Go-
verno de Pernambuco receberá do Governo Federal 
R$279 milhões, o complemento para o investimento 
federal de R$1 bilhão, o que será utilizado para o ter-
minal de contêineres, para a dragagem que aprofun-
dará o canal de acesso ao porto interno e aos berços 
de atracação dos cais 6 e 7. Mais R$77 milhões se 
destinarão ao terminal multiuso de Cocaia, e outros 
R$62 milhões servirão para a dragagem do canal ex-
terno do porto.

As adutoras do Estado receberão mais R$773 
milhões, sendo R$570 milhões para a primeira etapa 
das obras do Ramal de Entremontes, que levará água 
do Eixo Norte do Projeto de Transposição do Rio São 
Francisco até os açudes de Chapéu e de Entremon-
tes. Esses são investimentos federais que o próprio 
Governo Federal realizará.

O Ramal de Entremontes vai abastecer o Sertão 
do Araripe, beneficiando Municípios como Serrita, Par-
namirim e Terra Nova. É uma obra que trará segurança 
hídrica ao Sertão Central e ao Sertão do Araripe, ga-
rantindo a melhoria da qualidade de vida do sertanejo 
e o desenvolvimento dessas regiões.

O Governo Federal anunciou ainda, durante aque-
le evento, a destinação de mais R$163 milhões para 
a Adutora do Pajeú, assinando também a ordem de 
serviço para a construção da Barragem de Ingazeira, 
obra que vai fazer chegar água para consumo, irriga-
ção, turismo e piscicultura a Municípios como Inga-
zeira, São José do Egito, Tabira e Tuparetama. Esse 
investimento também ampliará o potencial de irrigação 
da região em 522 hectares. E essas obras vão gerar 
aproximadamente mil empregos diretos e três mil em-
pregos indiretos.

O Governo de Pernambuco receberá ainda do 
Governo Federal R$412 milhões em recursos para 
obras de mobiIidade urbana, como a navegabilidade 
dos nossos rios e a ampliação do contorno do Recife.

A Ministra anunciou também o lançamento do 
edital de licitação para obras de navegabilidade no 
Rio Capibaribe, no valor de R$230 milhões. Tenho a 
felicidade de ver esse projeto em andamento, pois ele 
tomou corpo no período em que fui Secretário das Ci-
dades, a partir de nossa iniciativa.

O lançamento do edital de licitação das obras 
de revitalização e alargamento do contorno de Recife 
implica o investimento de R$182 milhões.

A maior parte dos recursos anunciados em rodo-
vias será destinada a duas grandes obras. A duplicação 
da BR-423 entre São Caetano e Garanhuns receberá 
R$450 milhões. Essa duplicação é fundamental para 
o desenvolvimento do Agreste meridional, abrangendo 
um trecho de 80km de extensão, que, hoje, serve como 
rota de escoamento da produção avícola e leiteira e 
do polo de confecções do Agreste e que servirá, sem 
dúvida, para fortalecer as atividades de turismo, par-
ticularmente na região de Garanhuns.

Também será investido R$1,2 bilhão no Arco Me-
tropolitano do Recife. Trata-se de uma obra com 77km 
de extensão, que vai interligar os Municípios da Região 
Metropolitana do Recife, que vai consolidar o Porto de 
Suape e que vai melhorar o acesso à futura fábrica da 
Fiat e aos portos Norte e de Suape.

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

Fiat, por sua vez, será a âncora de um polo automotivo 
no Estado. Essa fábrica recebeu do Governo Federal 
incentivos da ordem de R$4,5 bilhões em isenções 
tributárias, pelo sistema automotivo, e recebeu R$5,2 
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bilhões de incentivos financeiros, com recursos do 
BNDES.

Eu próprio tive a oportunidade de ser o Relator 
aqui, no Senado Federal, da Medida Provisória nº 512, 
que prorrogou os efeitos do regime fiscal especial para 
a indústria automobilística na Região Nordeste e que 
criou as condições para a ida da Fiat a Pernambuco.

Finalizando, Sr. Presidente, devo dizer que a po-
pulação do Nordeste reconhece essa política de inver-
são de prioridades adotada desde o Governo Lula e 
reforçada pela Presidenta Dilma. Mas, como ressaltou 
a Presidenta, essa transformação que o Brasil tem vi-
venciado, que combina crescimento econômico com 
inclusão social, só pode ter o êxito que desejamos com 
a parceria dos prefeitos, das prefeitas e dos governa-
dores do nosso País. O Governo de Pernambuco é 
um exemplo dessa parceria com o Governo Federal, 
e nós estamos certos de que temos muito a realizar 
ainda nessa parceria.

Ouço, Sr. Presidente, com a permissão de V. Exª, 
o aparte do Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Humberto Costa, eu quero, em primeiro lugar, 
felicitar o senhor e a Presidenta Dilma pela viagem fei-
ta ao Nordeste para ver a seca e pelas medidas que 
tomou. Mas, ao mesmo tempo, eu queria acrescentar 
que esse é um assunto tão importante, que lamento que 
poucos tenham vindo aqui dele falar, além do senhor. 
Nós deveríamos transformar o problema do Semiárido 
nordestino em uma questão do Estado brasileiro, que 
não dependesse de uma Presidenta com boa vontade 
ou de um imperador que, lá atrás, quis vender as jóias 
da Coroa para investir na seca, se não me engano, em 
1870. Era preciso que o Senado tentasse fazer isso. O 
Presidente Renan Calheiros tomou a decisão de criar 
certas sessões no plenário voltadas para debater te-
mas marcantes. Que a gente venha aqui debatê-los! 
Eu gostaria que o senhor levasse ao Presidente Renan 
a sugestão de que o Nordeste inteiro – a desigualda-
de regional, se preferir –, a questão do Semiárido e o 
problema da seca fossem temas de debate aqui por 
parte de todos os Senadores, não importando os Esta-
dos que eles representassem. Essa é a sugestão que 
lhe faço. Creio que o momento é oportuno, ou, melhor 
dito, o momento faz com que seja necessário debater 
esse assunto nesta Casa. Parabéns!

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

Senador Cristovam, agradeço o aparte de V. Exª, não 
somente pela sua profundidade, mas pela pertinência 
dessa discussão.

Aliás, o Senado tem procurado debater esse 
tema. Inclusive, hoje, há uma comissão especial direta-

mente vinculada ao acompanhamento do processo de 
transposição das águas do São Francisco. Já tivemos 
a oportunidade de estar lá, pela primeira vez, neste 
mês. E, no próximo mês, lá estaremos novamente. 
Na primeira vez, estivemos no Ramal Norte; agora, 
estaremos no Ramal Leste. E a própria Comissão de 
Desenvolvimento Regional tem debatido essa questão.

Acho que a sugestão de V. Exª de, no plenário do 
Senado, fazermos uma sessão temática para discutir 
essa questão é muito importante, é muito relevante, 
inclusive para que possamos dar conhecimento a todo 
o Senado de que, hoje – havendo a anuência de V. Exª 
para esta discordância –, nós temos um planejamento 
para o enfrentamento da seca, para o desenvolvimento 
do Nordeste, que veio a partir do governo do Presidente 
Lula, não negando as contribuições e a importância de 
outros governos, mas tendo a preocupação de colocar 
em prática tanta coisa que já foi discutida, debatida.

Portanto, quero me associar a essa ideia e sugiro 
até que possamos, V. Exª e eu, assinar um requerimento 
para que o Nordeste e o tema específico do Semiári-
do possam ser objeto de uma sessão de debates no 
plenário do Senado.

Muito obrigado.
Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/

PMDB – PR) – Para uma comunicação inadiável, com 
a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Roberto Requião, eu acabo 
de receber aqui um telefonema do Dr. Rodrigo Capez, 
assessor do Presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sar-
tori, que me informa que o processo de reintegração 
de posse que iria se dar hoje, logo cedo, na área de 
Itaquera, na Avenida Guelfi, acabou sendo suspenso.

Eu quero aqui cumprimentar... Senador Aloysio 
Nunes, obtive a informação de que o Prefeito Fernando 
Haddad conversou com o Governador Geraldo Alckmin, 
e o próprio Secretário Fernando Grella Vieira estava 
bastante preocupado com aquela situação.

Eu encaminhei ao Presidente Ivan Sartori uma 
solicitação para que pudesse ser evitado outro episó-
dio como aquele do Pinheirinho, sobre o qual nós dois 
conversamos tanto no ano passado. E, felizmente, foi 
suspensa a ordem, uma vez que o Prefeito Fernando 
Haddad informou ao Governador que irá desapropriar 
aquela área onde já estavam 800 moradias e possivel-
mente iria surgir um conflito social sério, que, felizmen-
te, foi evitado. O próprio Dr. Rodrigo Capez está me 
informando a decisão da Justiça paulista de suspender.
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Eu quero aqui compartilhar com V. Exª que, desta 
vez, acho que não vamos precisar divergir a respeito, 
porque houve uma harmonia na tomada de decisões.

Mas, Sr. Presidente, eu ontem à noite fui con-
sultado pelo Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores, o nosso Senador Ricardo Ferraço, que me 
convidou para ir à Bolívia hoje, em uma delegação. 
Acho que o Senador José Agripino iria também, assim 
como o Senador Pedro Taques. Não tenho certeza se 
eles estão lá, mas iriam passar todo o dia e inclusive 
visitar os torcedores do Corinthians que lá se encon-
tram presos. Eu acho importante que possa haver... 
Quero desejar sucesso a essa missão tão significativa 
que o Senado brasileiro, pela Comissão de Relações 
Exteriores, realizará.

Só não pude acompanhá-los porque eu havia 
assumido o compromisso de hoje, pela manhã, estar 
na primeira reunião do Conselho Consultivo da Pre-
feitura Municipal de São Paulo, a convite do Prefeito 
Fernando Haddad. Foi uma reunião muito produtiva.

Mas, a respeito dos torcedores do Corinthians 
que estão lá na Bolívia, levando em conta que já foi 
desvendado que um rapaz de 17 anos disparou um 
sinalizador que, infelizmente, matou uma pessoa...

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 

e que aqueles 12 cidadãos brasileiros estão ali presos 
em condições que, segundo familiares, são muito precá-

rias, a ponto de um deles ter emagrecido mais de 12kg 
ao longo desses dois meses, eu quero aqui solicitar, 
Sr. Presidente, que fique registrado, na íntegra, o artigo 
da advogada Janaina Conceição Paschoal, publicado 
na Folha de S.Paulo ontem, em que ela faz um apelo 
às autoridades brasileiras para que possamos solici-
tar das autoridades da Bolívia que não continuem com 
essa punição, que não parece justa, dos 12...

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

cidadãos que continuam presos. (Fora do microfone.)
O artigo da advogada Janaina Conceição Pas-

choal diz muito claramente as razões pelas quais será 
próprio que os torcedores do Corinthians possam ser 
libertados. Eu quero aproveitar esta oportunidade para 
dizer o quão importante é que as torcidas brasileiras 
de todos os times passem a ter um comportamento 
mais civilizado e respeitoso, animado, mas sem a prá-
tica de violência e ofensas nos estádios, ainda mais 
diante da Copa do Mundo, que está para acontecer, 
felizmente, no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Roberto Requião deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Ca-
lheiros, Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de solicitar de 
V. Exª a possibilidade da inclusão na pauta de hoje, 
após a votação da PEC das domésticas, do projeto 
de lei da Câmara que já tem pedido de urgência da 
Comissão de Assuntos Sociais, presidida com muito 
talento e competência pelo nosso colega Waldemir 
Moka. Refiro-me ao Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 
2012, uma matéria muito importante para as mulhe-
res, que trata de reconstituição da mama. Eu gostaria, 
então, que V. Exª incluísse esse PLC para ser votado 
hoje na sessão. Agradeço a V. Exª pelas providências.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos tomar todas as providên-
cias para, não havendo objeção do Plenário, colocar 
na Ordem do Dia o projeto sugerido por V. Exª.

Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Sem revisão do orador.) – Só para me somar ao apelo 
que faz a Senadora Ana Amélia.

Nós aprovamos o projeto na última sessão, na 
semana passada, e seria muito importante, Presiden-
te Renan, que ele pudesse ser incluído. Eu me somo 
ao apelo que faz a Senadora Ana Amélia e aproveito, 
também, para cumprimentar o amigo Presidente da 
Fundação Ulysses Guimarães, Deputado Eliseu Padilha.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós colocaremos, com muita satisfação, 
esse projeto na nossa Ordem do Dia.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim, tem a palavra V. 
Exª, pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, 
peço a palavra pela ordem a V. Exª para instruir a nos-
sa caminhada.

Estamos muito preocupados com o Fundo de 
Participação dos Estados. Na última reunião que aqui 
tivemos, houve um grande entendimento que iniciarí-
amos a discussão no dia de hoje, mas a votação seria 
para a semana que vem. 

Por isso, pergunto a V. Exª se entendi o acordo. 
Falei com o Relator Walter Pinheiro, que também en-

tende que a votação do mérito ficará para a semana 
que vem, embora a gente inicie a discussão hoje.

Eu conversei com V. Exª, que disse que havia cer-
to movimento, mas não havia nenhuma segurança. Eu 
solicito a V. Exª que, se possível, efetivamente a gente 
não vote hoje, mas, sim, na semana que vem, o Fundo 
de Participação dos Estados pela importância do tema 
e pelo debate positivo que todos nós estamos fazendo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Levaremos isso em consideração e va-
mos aguardar a presença, no plenário, do Senador Wal-
ter Pinheiro, para que nós possamos definir um pouco.

Hoje de manhã, tive a oportunidade de, rapida-
mente, conversar com V. Exª. O propósito nosso é exa-
tamente colocar em votação, se houver consenso para 
isso, se houver acordo com relação a essa tramitação.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– V. Exª já esclareceu. Era no mesmo sentido do Se-
nador Paim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de começarmos a Ordem do Dia, 
temos três requerimentos de urgência sobre a mesa: 
dois foram solicitados pelo Senador Antonio Carlos 
Rodrigues, e o outro veio da Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Peço ao Senador Vital do Rêgo que, por favor, 
proceda à leitura desses três requerimentos.

Com a palavra V. Exª.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Requerimento do Senador Antonio Carlos Rodrigues, 
subscrito por vários Líderes, de urgência.

Requeremos, nos termos do art. 333, II, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2013, 
que cria cargos nas Carreiras de Delegado de 
Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do 
Distrito Federal e revoga dispositivos do De-
creto-Lei nº 2.266, de 12 março de 1985, e da 
Lei nº 8.674, de 6 de julho de 1993.

Requerimento também subscrito por vários 
Líderes, no mesmo teor, art. 333, que solicita 
urgência para o Projeto de Lei nº 5, de 2013, 
que dispõe sobre a remuneração dos militares 
do Distrito Federal e das Carreiras de Delega-
do de Polícia do Distrito Federal e de Polícia 
Civil do Distrito Federal e altera as Leis nºs 
11.134, de julho de 2005, 10.486, de 4 de julho 
de 2002, e 11.361, de 19 de outubro de 2006.
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Lidos os dois requerimentos de urgência, ainda 
há mais um.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O terceiro requerimento.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 
terceiro requerimento, este da Comissão de Assuntos 
Econômicos, também subscrito por vários Líderes. São 
os membros da Comissão de Assuntos Econômicos.

Nos termos do art. 336, combinado com o 338, 
do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos 
urgência para o Projeto de Resolução nº 3, de 2013, 
que altera o dispositivo da Resolução 43, do Senado 
Federal.

Lidos os requerimentos, Sr. Presidente.

São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo.

Esses requerimentos serão votados após a Or-
dem do Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 200, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao município de Porto 
Alegre – RS pelos 241 anos de sua fundação.

Justificação

Porto Alegre certamente é uma alegria para o 
povo do Rio Grande do Sul. Ela, no dia de hoje, está 
completando 241 anos. É a nossa capital gaúcha, que 
sempre esteve no centro dos acontecimentos políti-
cos e sociais do Estado e do País. Terra de um povo 
guerreiro cuja história registra sua coragem frente às 
adversidades e a luta por seus ideais. É Cidade sinô-
nimo de qualidade de vida, capital de progresso, de 
conquistas sociais, que nos enche de orgulho com seu 
alto índice de alfabetização e de escolaridade, com seu 
trânsito considerado modelo no País.

É Cidade respeitada em todo País pela construção 
do orçamento participativo (1988), pelo 1º Fórum So-
cial Mundial (2000), implantados pelo Governo Petista, 
que buscou aprofundar a relação da Prefeitura com a 
cidadania, fazendo da participação popular prioridade 
para o fortalecimento da democracia. 

É Município que respeita seus marcos históricos, 
que no Centro de seu cerne conserva belezas ímpares 
como a Praça da Matriz, a Santa Casa de Misericórdia, 
marco da medicina do Estado, a Biblioteca Pública, a 
Praça da Alfândega, o Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul, o prédio antigo do Correio, o Museu Julio de 
Castilhos, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Thea-
tro São Pedro e tantas outras obras notáveis, que tal 
como estas, não se distinguem somente como patri-
mônio arquitetônico, mas também pela eficiência no 
cumprimento do ideal a que se destinam, enchendo 
nossos corações de brio e satisfação. 

Falar de Porto Alegre é falar de um povo acolhe-
dor, de gente que sabe valorizar o trabalho, a cultura, 
o lazer, a vida. É lembrar dos transeuntes no Mercado 
Público Central, ou na Rua da Praia, no Brique da Re-
denção, ou ainda das pessoas que se exercitam nos 
belos parques da cidade, ou no calçadão de Ipanema, 
é lembrar daqueles que passeiam pelo Jardim Botânico 
para conhecer seu acervo natural, ou também daqueles 

que se divertem no Bairro Cidade Baixa que encanta 
com seus bares que relembram a boemia dos anos 50.

Descrever Porto Alegre é pensá-la em versos, 
como uma bela poesia, mágica em seu pôr do sol, 
grandiosa na alma de sua gente e aconchegante em 
sua esplêndida singularidade. Informo ainda, que a 
unidade móvel do meu gabinete (CIPP), está hoje em 
Porto Alegre prestando contas do nosso mandato. En-
tregando material informativo, livros, cartilhas, rece-
bendo demandas da nossa população. É uma maneira 
também de homenagem a Porto Alegre.

Para tanto, gostaríamos que o presente voto fos-
se enviado à Prefeitura de Porto Alegre no seguinte 
endereço: Praça Montevidéo, 10 – Porto Alegre – RS, 
CEP. 90010-170.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 201, DE 2013

Com fulcro nos art. 71, IV, da Constituição Federal 
(CF), e nos termos do art. 215 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro seja encaminhado ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) pedido de reali-
zação de auditoria de natureza contábil e financeira 
nas seguintes entidades que recebem contribuições 
parafiscais de interesse de categorias econômicas, 
conforme estabelecido no art. 149 da CF, e que, por 
força do disposto no art. 71, II, da CF, estão sob a ju-
risdição daquela Corte de Contas:

a) Confederação Nacional da Indústria (CNI);
b) Confederação Nacional do Comércio (CNC);
c) Confederação Nacional da Agricultura (CNA);
d) Confederação Nacional do Transporte (CNT); e
e) Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB).
As auditorias devem abranger a análise dos se-

guintes itens:
1 – balanços patrimoniais, em âmbito nacional 

e regional;
2 – disponibilidades financeiras dos anos findos, 

2010, 2011 e 2012;
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3 – receitas efetivamente arrecadadas nos anos 
de 2010, 2011 e 2012; 

4 – despesas, principalmente as classificadas 
nas rubrica publicidade e eventos, no ano de 2012;

5 – folha de pagamento do exercício de 2012; e
6 – contratos dos dez maiores fornecedores, no 

que se refere a licitações e contratos.

Justificação

A CNI, a CNC, a CNA, a CNT e a OCB, entidades 
integrantes do chamado Sistema “S”, são mantidas com 
contribuições parafiscais de interesse de categorias 
econômicas, conforme estabelecido no art. 149 da CF. 
Por força do disposto no art. 71, II, da CF, estão sob a 
jurisdição do TCU.

A presente solicitação de auditoria financeira e 
contábil se insere nas atividades de fiscalização e de 
controle externo do Congresso Nacional, com o auxílio 
do TCU, consoante a determina a Constituição Federal, 
e tem por objetivo subsidiar a elaboração de proposição 
legislativa para o aprimoramento do marco regulatório 
dessas entidades que, em suas respectivas áreas de 
atuação, prestam relevantes serviços ao Brasil.

Pelos motivos e fundamentos expostos, submeto 
o presente requerimento à deliberação desta Casa.

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 202, DE 2013

Requerimento de voto de congratulação ao Tribu-
nal de Justiça de Sergipe pela homenagem recebida do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por ter sido o único 
Tribunal do país a cumprir 100% da Meta 4 da Estraté-
gia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp) .

Requeiro, nos termos regimentais, que sejam 
apresentadas congratulações ao Tribunal de Justiça 
de Sergipe pela homenagem recebida pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) pelo fato de ter sido o único 
Tribunal do país a cumprir 100% da Meta 4 da Estraté-
gia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp) .

Justificação

O Tribunal de Justiça de Sergipe receberá uma 
homenagem do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
pela Meta 4 da Estratégia Nacional de Justiça e Se-
gurança Pública (Enasp) pelo fato de ter sido o único 
Tribunal do país a cumprir 100% da Meta 4.

A referida meta determinou o julgamento, até 31 
de dezembro de 2012, de pelo menos 90% das ações 
penais relativas a homicídios dolosos distribuídas até 31 
de dezembro de 2007. Somente três Tribunais conse-
guiram cumprir a Meta 4: o TJSE, que conseguiu julgar 
todas as 295 ações abrangidas pela meta; o TJDF, que 
julgou 96,8% de seus 102 processos; e o Tribunal do 
Amapá, que finalizou 90,9% dos 44 processos que tinha.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação e será votado oportunamente.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 204, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, o desapen-
samento do Projeto de Lei nº 50, de 2012, dos proje-

tos que tramitam em conjunto com ele, em virtude da 
aprovação do Requerimento nº 1.038, de 2012. 

Sala das Sessões,  de março de 2012. – Sena-
dor Lobão Filho.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO 
Nº 206, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao Município de Pau-
íni, que está comemorando 57 anos, bem como seja 
encaminhado o referido voto no seguinte endereço: 
Prefeitura; Praça Santo Antônio, 198 – CEP: 69.860-
000 PAUINI – AM.

Prefeita: Senhora Maria Barroso da Costa

Justificação

Pauíni município brasileiro localizado no interior 
do estado do Amazonas. Pertencente à Mesorregião 
do Sul Amazonense e Microrregião de Boca do Acre. 
Sua população é de 18 329 habitantes, de acordo com 
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) em 2012.

Situada à margem esquerda do rio Purus, com 
distância de 915 km em linha reta e 2.115 km por 

via fluvial da capital do Estado, Manaus. Sua econo-
mia é baseada na agricultura de subsistência, em que 
grande parte de sua economia depende dos repasses 
dos governos, federal e estadual.

A festa da cidade ocorre no período de 19 a 28 
de agosto, em homenagem ao padroeiro Santo Agos-
tinho, onde o município chega a receber cerca de qua-
tro mil visitantes. No dia 19 de março, há a festa, em 
homenagem ao aniversário da cidade, com diversos 
eventos esportivos e culturais.

Parabéns a todos os Pauiniense. Que o município 
continue se desenvolvendo, gerando emprego e renda.

Sala das Sessões, 20 de março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 
Nº 207, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, aos estudantes ama-
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zonenses Rodrigo Galvão, Stephanie Lopes e Thábi-
ta Luniere, que receberam um prêmio pelo Projeto de 
Monitoramento Eletrônico de Vagas de Estacionamento 
para Deficiente (Meved), bem como seja encaminhado 
o referido voto no seguinte endereço: Fundação Nokia; 
R. Min. João Gonçalves – Pista Lateral, 916, Distrito 
Industrial Manaus – AM, 69075-830.

Estudantes: Rodrigo Galvão, Stephanie Lopes e 
Thábita Luniere

Justificação

O projeto Monitoramento Eletrônico de Vagas de 
Estacionamento para Deficientes (Meved) conquistou o 
terceiro lugar da categoria Ciências Sociais Aplicadas 
na 11ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Enge-
nharia (Febrace). O protótipo premiado foi desenvolvido 
pelos estudantes amazonenses Rodrigo Galvão, Ste-
phanie Lopes e Thábita Luniere, enquanto cursavam 
o último ano do ensino médio Técnico na Fundação 
Nokia de Ensino, em Manaus. 

Este ano, a Fundação Nokia teve quatro projetos 
escolhidos para a exposição final da Febrace, que conta 
com 330 protótipos selecionados a partir de 1.900 ins-
critos de todo o País. Todos os projetos da Fundação 
foram premiados em alguma categoria.

O MEVED é um sistema identificador de motoris-
tas não deficientes em vagas de deficientes que tem 
como objetivo preservar a acessibilidade do motorista 
deficiente e a máxima redução de ocorrências desse 
tipo de infração. A ocupação de forma indevida dessas 
vagas ocasiona a violação do direito dos deficientes 
e também do conceito de acessibilidade, que deve 
ser empregado em todo e qualquer tipo de estabele-
cimento público. Essa infração ocorre, muitas vezes, 
devido à falta de fiscalização. Os motoristas infratores 

geralmente utilizam dessas vagas em momentos de 
pressa ou para que possam estacionar mais próximo 
da entrada do estabelecimento. Essa situação faz com 
que os deficientes, que deveriam ser os beneficiados, 
acabem por não conseguir estacionar ou ter de fazê-
-lo em locais inapropriados em dimensões e distan-
tes do local ideal, dificultando a locomoção destes 
até a entrada. O sistema deve ser considerado como 
um aprimoramento do atual sistema de identificação 
de motoristas deficientes, de modo que, no lugar dos 
adesivos utilizados será implantado um dispositivo de 
baixo custo de R$69,98 e de maior precisão no carro 
do deficiente. Na vaga, haverá outro dispositivo capaz 
de identificar o carro do deficiente; quando não ocorrer 
essa identificação, a placa do carro é fotografada e a 
foto poderá ser utilizada pelas autoridades locais para 
aplicações de multa.

Segundo Stephanie, a falta de respeito com os 
deficientes físicos foi a principal razão que levou a 
desenvolver este projeto. O Meved também recebeu 
menção honrosa da Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de São Paulo e será pu-
blicado na Revista Inciência, de distribuição nacional.

A intenção do projeto é romper com os desrespei-
tos das pessoas que estacionam em vagas reservadas 
para pessoas com deficiências. A lei existe, mas vemos 
em reportagens que ela não é o bastante.

Esperamos que o projeto ajude, mas que a cons-
ciência das pessoas também reflita e assim, agir da 
maneira correta.

Parabéns a esses três estudantes pela iniciativa, 
com certeza esse projeto auxiliaria muito a qualidade 
de vida de pessoas com deficiência.

Sala das Sessões, 25 de Março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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REQUERIMENTO 
Nº 209, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao Senhor Lafayette 
C. Vieira Júnior, que assumiu como desembargador 
do Tribunal de Justiça do Amazonas – TJ-AM, bem 
como seja encaminhado o referido voto no seguinte 
endereço: TJ-AM: Av. André Araujo s/n – CEP: 69060-
000. Manaus/AM.

Justificação

Após 23 anos na magistratura, Lafayette Carneiro 
Vieira Júnior tomou posse no cargo de desembarga-
dor, no dia 14.03, em solenidade realizada no Plenário 
Desembargador Ataliba David Antonio do Tribunal de 
Justiça do Amazonas (TJAM). Pelo critério de antiguida-
de, ele passa a ocupar a vaga de Luiz Wilson Barroso, 
que se aposentou em fevereiro deste ano. 

Lafayette Carneiro Vieira Júnior é filho do desem-
bargador aposentado Lafayette Carneiro Vieira, que 
na ocasião aproveitou para registrar uma homenagem 
ao filho que seguiu o mesmo caminho do pai. “Um dia 
glorioso, para minha vida e dos meus familiares. Ele 
chegou onde eu cheguei e eu estou muito feliz; é um 
sonho realizado de qualquer pai ver seus filhos se-
guindo os mesmos passos”, acrescentou emocionado 
o desembargador aposentado.

Além de familiares, estiveram presentes na soleni-
dade de posse o presidente do TJAM, desembargador 
Ari Jorge Moutinho da Costa, e outros 17 desembarga-
dores que compõem a Corte do Tribunal, o governador 
em exercício, José Melo, o conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Ari Jorge Moutinho da Cos-
ta Júnior, o superintendente da Polícia Federal, Sérgio 
Fontes e demais membros da sociedade civil.

Lafayette foi nomeado recentemente pelo presi-
dente do Tribunal, desembargador Ari Jorge Moutinho 
da Costa, para ser o coordenador do Judiciário amazo-
nense na Copa das Confederações Fifa-2013 e Copa 
do Mundo FIFA-2014.

Na magistratura, julgou casos de grande reper-
cussão na capital, como o processo envolvendo po-
liciais civis acusados de extorsão, em 2011; o cartel 
dos postos de combustíveis, em 1992; o concurso da 
Secretaria Municipal de Saúde, em 2012, dentre ou-
tros. No ano passado, o magistrado, por ser o mais 
antigo juiz, assumiu a Prefeitura Municipal de Manaus, 
durante a ausência do ex-prefeito, ficando à frente do 
Município num total de 15 dias.

O seu perfil profissional sempre o colocou em 
Varas da área Cível. Estava como juiz titular da 15ª 
Vara Cível, foi juiz eleitoral, respondeu pela Comarca 

de Urucurituba e ainda pelas Varas da Fazenda Pública 
Municipal e de Crimes contra o Idoso e Adolescentes 
da Comarca de Manaus, onde há um grande número 
de processos relacionados à pedofilia. Lafayette ingres-
sou no TJAM em 1989, por meio de concurso público. 

Parabéns pela competência e responsabilidade 
profissional!. 

Sala das Sessões, 25 de março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 
Nº 210, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, a senhora Liana Belém 
Pereira Mendonça de Souza, por assumir a Presidên-
cia da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira 
Jurídica (ABMCJ), bem como seja encaminhado o re-
ferido voto no seguinte endereço: AV. Eduardo Ribeiro, 
nº 620, 3º Andar, Sala 317 Edifício Cidade de Manaus 
– Centro/ Manaus-AM CEP: 69010-001.

Justificação

Pela primeira vez o Amazonas ocupará o cargo 
máximo da Associação Brasileira das Mulheres de 
Carreira Jurídica (ABMCJ). Tomou posse, no dia 13 
de Março de 2013, em Brasília-DF, a nova diretoria da 
Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídi-
ca – ABMCJ. A presidência nacional da entidade fica 
a cargo da desembargadora aposentada do Tribunal 
de Justiça do Amazonas (TJAM), a amazonense Liana 
Belém Pereira Mendonça de Souza.

A nova diretoria da Associação é composta pela 
juíza de Direito Lídia Abreu de Carvalho Frota como 
vice-presidente; Maria Amávia de Souza Campos, no 
cargo de diretora secretária; Adriana Mirian Trindade 
Barbosa assume a secretaria adjunta; Iêda Marques 
Pereira como diretora tesoureira; e Sulamita Augusta 
da Silva, no cargo de tesoureira adjunta.

O resultado da eleição, realizada no mês de ou-
tubro de 2012, corresponde ao reconhecimento de 
um trabalho desenvolvido durante anos de carreira 
jurídica. Ao contrário de outros Estados onde o pre-
conceito contra a mulher é latente, no Amazonas, a 
mulher conseguiu se posicionar na Magistratura sem 
grandes barreiras.

Nascida no Amazonas, no dia 29 de março de 
1932, filha de Nilo de Barros Pereira e Maria Raimunda 
Belém Pereira, Liana Mendonça ingressou no Tribunal 
de Justiça do Amazonas, por meio de concurso públi-
co em 1974. Exerceu as funções de juíza de Direito 
nas Comarcas de Eirunepé e também na 3ª Vara de 
Itacoatiara. Promovida para a capital em 1978, atuou 
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na 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas Cíveis da capital. Tomou posse 
no cargo de desembargadora no dia 30 de outubro de 
1991, aposentando-se após quase 11 anos dedicados 
à desembargatoria, em 16 de abril de 2002. 

As mulheres, ao longo do tempo, demonstraram 
uma grande capacidade de contribuir para o fortaleci-
mento da sociedade, incluindo, no campo jurídico. Liana 
Belém é um exemplo para as mulheres que sonham 
em ingressar na Magistratura por ter desempenhado 
um belo papel na Justiça do Amazonas. A presença na 
Magistratura é uma grande vitória feminina.

Parabéns Liana Belém, é uma honra vê-la assu-
mir a Presidência da Associação. Espero que nesse 

tempo consiga realizar um excelente trabalho, afinal a 
caminhada não é fácil, são muitos deveres a cumprir 
em prol da mulher, mas como em tudo na vida, com 
fé e força de vontade, tudo dá certo.

Sala das Sessões, 25 de março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 82, 
de 2013, da Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 356, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 82/2013 – PRES/CDR

Brasília, 20 de março de 2013

Assunto: Decisão Terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada 
no dia de hoje, 20 de março de 2013, esta Comissão 
deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 356, de 2011, que “Alte-
ra a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regu-
lamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências, denominado Estatuto da Cidade, 
para instituir o dever da União de prestar assistência 
técnica e financeira aos municípios para elaboração 
do Plano Diretor e dá outras normas dele decorrentes”, 
de autoria da Senadora Ana Amélia.

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 82, de 2013, 
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 

ORDEM DO DIA
Eu peço aos Srs. Senadores que estão em outras 

dependências da Casa que, por favor, venham ao ple-
nário. Nós vamos ter hoje algumas votações nominais. 

Vamos ter, inicialmente, a votação da Medida 
Provisória 584, o Projeto de Lei de Conversão nº 2. 
Em seguida, temos outras matérias.

Liberando a pauta, votaremos, em segundo turno, 
a proposta de emenda à Constituição que estende os 
direitos dos trabalhadores brasileiros aos empregados 
e empregadas domésticas.

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-

te, eu tenho notícia, não sei se se confirma, de que a 
comissão mista que está estudando a MP dos Portos 
está reunida neste momento. Eu queria saber se essa 
notícia procede. Se for o caso, penso que não podemos 
prosseguir na sessão, na Ordem do Dia ou, então, a 
reunião lá não pode prosseguir.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós determinamos que todas as Comis-
sões encerrem seus trabalhos porque começamos... 
Suspendam seus trabalhos ou encerrem porque co-
meçamos a partir de agora a Ordem do Dia. 

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp e Senador Gim 
Argello.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pergunto a V. Exª, 
Sr. Presidente, se após a votação da MP nº 586, po-
demos votar o PLC nº 2, que trata da transposição de 
servidores de Rondônia; projeto do Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se a pauta estiver destrancada, nós 
poderemos, sim, votar o projeto sugerido por V. Exª, 
Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.

Senador Gim Argello e Senador Romero Jucá.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 

orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, boa tarde. 
Iniciamos a Ordem do Dia e agradecemos por ter lido 
os ofícios dos PLC 4 e 5. Eu pediria a V. Exª que, por 
favor, colocasse para votação, tendo em vista que é 
um acordo formado pelos demais Líderes; há concor-
dância de todos os Líderes para votar esses projetos, 
porque são da Polícia aqui do Distrito Federal. 

E por que eu peço para votar? Porque daí já pas-
sa o projeto oriundo, não há emendas, não há nada. 
Foi oriundo da Casa Civil da Presidência da República, 
que é quem toma conta das polícias de Brasília, então 
é um pleito que toda a sociedade do Distrito Federal 
está aguardando. 

Se V. Exª pudesse atender, V. Exª que já foi Minis-
tro da Justiça, eu sei o tanto que V. Exª gosta da nossa 
polícia, que é a melhor polícia do País, eu peço a V. Exª 
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que, então, coloque em votação, logo que possível, o 
PLC 4 e o PLC 5, por favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção do Plenário, nós 
faremos isso, Senador Gim Argello, com muita satis-
fação, com a pauta destrancada, evidentemente, por-
que nós precisamos, primeiro, para tanto, votar essa 
medida provisória.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, pela ordem.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, está 
sobre a Mesa o Projeto de Resolução nº 3, de que V. 
Exª já registrou a urgência; nós votamos hoje na CAE 
e há um acordo de Lideranças. Nós fizemos uma adap-
tação no projeto para que houvesse um acordo de vo-
tação e eu pediria para que nós pudéssemos votar na 
sessão de hoje já também a matéria.

É uma matéria que não depende de trancamento 
de pauta, é um projeto de resolução e, portanto, gos-
taria de vê-lo votado. Ele trata de obras que são feitas 
durante a Copa do Mundo para manter a excepciona-
lidade dos financiamentos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, o requerimento 
já foi lido; nós o colocaremos em votação, se a pauta 
estiver destrancada.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Ele é um projeto de resolução e independe de pauta, 
Sr. Presidente, e pode ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente, exatamente. Será feito o 
encaminhamento...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
já conversei...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
já conversei com os demais Líderes e queria só agra-
decer. Logo que votar a MP, então, eu aguardo V. Exª 
colocar os PLC 4 e 5.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item 1 da pauta: 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 2, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória nº 586, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 

dispõe sobre o apoio técnico e financeiro da 
União aos entes federados no âmbito do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 
altera as Leis nºs 5.537, de 21 de novembro 
de 1968, 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 
10.260, de 12 de julho de 2001 (proveniente, 
evidentemente, da Medida Provisória nº 586, 
de 2012). 
O Parecer sob nº 2, de 2013, da Comissão 
Mista, que teve como Relator o nobre Senador 
Eduardo Amorim (PSC/SE); e como Relator 
Revisor o Deputado Márcio Macêdo (PT/SE), 
é favorável, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 2, de 2013, que oferece.

Concedo a palavra ao Relator da matéria, Sena-
dor Eduardo Amorim. 

Com a palavra, V. Exª. (Pausa.)
Com a palavra, Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o nosso relatório já é conhecido 
por todos os colegas, já foi aprovado pela Comissão 
Mista, como V. Exª bem disse, e também na Câmara. 
Irei direto, Sr. Presidente, para alguns comentários.

Senhores Senadores, ouvintes da Rádio Senado, 
espectadores da TV Senado, todos que nos acompa-
nham pelas redes sociais, venho à tribuna nesta tarde 
para falar em favor da aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão n° 2, de 2013, oriundo da Medida Provisória 
n° 586, de 2012, cujo objeto é o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, conhecido, também, 
apenas como Pacto. Como o próprio nome sugere, Sr. 
Presidente, é uma ação em âmbito nacional que prevê 
o engajamento da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal.

Na condição de Relator da matéria, pude estudar 
o tema atentamente e tenho a convicção plena de que 
a medida pode vir a ser a grande revolução educacional 
pela qual tanto anseia o Brasil desde há muito tempo.

O texto original da medida provisória, mantido no 
projeto de lei de conversão, estabelece o objetivo de 
promover a alfabetização dos estudantes até os oito 
anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamen-
tal da educação básica pública.

Para tanto, Sr. Presidente, para que tal objetivo 
possa ser alcançado, o Pacto tem como estratégia a 
qualificação dos docentes alfabetizadores, que frequen-
tarão cursos promovidos por universidades públicas de 
todo o Brasil. Esse método é fundamental porque é ab-
solutamente correta a avaliação de que a escola, para 
ser bem-sucedida, depende, também, de professores 
qualificados, que dominem plenamente o seu ofício.
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O Governo Federal destinará recursos financei-
ros significativos para o Pacto e, segundo informa-
ções contidas em portaria do Ministério da Educação, 
serão destinados mais de R$3 bilhões nos próximos 
dois anos, Sr. Presidente. É importante, ainda, reiterar 
que, ao final do terceiro ano, será realizada, sob res-
ponsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), avaliação 
que aferirá o nível de alfabetização dos estudantes em 
Língua Portuguesa e Matemática, o que indicará em 
que medida o programa tem sido bem-sucedido ou, 
por outro lado, se ajustes serão necessários.

Em termos de tramitação, Sr. Presidente, fiquei 
convencido ao ver o interesse e a participação dos 
colegas e nobres Parlamentares, haja vista que fo-
ram apresentadas 60 emendas a respeito da matéria.

Acatei também emendas em relação ao Pacto 
que incidem fundamentalmente em dois dispositivos. 
O primeiro, Sr. Presidente, determina que os cursos de 
formação de alfabetizadores poderão ocorrer em nível 
de pós-graduação. O segundo menciona a especifici-
dade da alfabetização das crianças com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, superdotação 
ou altas habilidades, determinando formação especí-
fica de alfabetizadores e a oferta de material didático 
adequado. Na condição de médico, isso me pareceu 
particularmente importante. Entendo que situações 
especiais merecem atenção especial e para tanto é 
fundamental que o professor esteja preparado para 
lidar com elas.

Por fim, em termos de tramitação, foi aprovada, na 
Câmara dos Deputados, emenda de autoria da Depu-
tada Professora Dorinha, que estabelece a data de 31 
de dezembro de 2022 como prazo de cumprimento das 
metas do Pacto, definidas pelo Ministro da Educação.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
pode ser – e tenho fé de que será – o grande salto 
que permitirá, finalmente, que a quantidade se alie à 
qualidade do ensino fundamental público.

Nobres colegas, de tal modo, é imperativo que 
votemos pela aprovação do Projeto de Lei de Conver-
são n° 2. É a nossa contribuição como Congressistas 
e, principalmente, como cidadãos que ambicionam um 
País melhor, um Brasil cada vez melhor para nossos 
filhos e netos.

Sr. Presidente, esse é o nosso parecer sobre o 
Projeto de Lei de Conversão nº 2.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em votação os pressupostos de rele-
vância, urgência e adequação financeira e orçamen-
tária da medida provisória. (Pausa.)

As Senadoras e os Senadores que aprovam 
os pressupostos permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Discussão do projeto de lei de conversão da 
medida...

Aprovados os pressupostos constitucionais.
Discussão do projeto de lei de conversão da me-

dida provisória e das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Aloysio Ferreira 

Nunes.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não sei, Sr. Presidente, se 
V. Exª foi alfabetizado na escola pública. Foi. Eu tam-
bém fui. Eu fui alfabetizado na escola pública, em São 
José do Rio Preto, em 1957, vejam V. Exªs, no Grupo 
Escolar Cardeal Leme. 

Tantos anos depois, o Governo propõe uma me-
dida para fixar a alfabetização na idade certa. Eu fui 
alfabetizado no 1º ano do ensino fundamental, como 
provavelmente V. Exª também, e todos aqueles que 
aqui estudaram na escola pública também o foram, 
no 1º ano do ensino fundamental, na idade de sete 
anos, porque, naquele tempo, o ensino fundamental 
se iniciava aos sete anos de idade. Agora, é aos seis 
anos. Mas, naquela época, há mais de 50 anos, era aos 
sete anos de idade, no 1º ano do ensino fundamental.

Pois, agora, o que propõe o Governo nessa me-
dida provisória que foi qualificada pelo ilustre Relator 
como uma revolução? Uma revolução para trás. Nós 
vamos voltar mais de 50 anos, propondo que o Brasil 
alcance a meta de alfabetizar as crianças que frequen-
tam a escola pública com oito anos de idade, no 3º ano 
do ensino fundamental. É uma revolução retrógrada, é 
olhar para trás e não para frente, como fazem os outros 
países do mundo, que aspiram a ter desenvolvimen-
to baseado na educação de qualidade, na educação 
pública de qualidade. 

Veja o que acontece nos países de língua inglesa, 
nos países que têm complexidade linguística similar à 
nossa? A alfabetização se faz no primeiro ano do ensi-
no fundamental. Mais ainda, países asiáticos, o Japão, 
a China, já com base em estudos de neurociências, 
estão promovendo a alfabetização na pré-escola.

Aliás, Sr. Presidente, cada vez mais, a alfabeti-
zação é assunto de pré-escola, e não é só nos países 
longínquos da Ásia. Aqui no Brasil, nas escolas parti-
culares, filhos e netos de Senadores aqui presentes, 
que cursam a escola, o ensino na pré-escola particular, 
são alfabetizados aos cinco anos de idade.

Ora, Sr. Presidente, o Plano Nacional de Edu-
cação que está em vigor prevê a universalização da 
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pré-escola até 2020. Quer dizer, se é para acreditar 
na vigência dessa lei, todas as crianças brasileiras 
estarão concluindo a pré-escola aos cinco anos de 
idade em 2020.

Por que então colocar, como meta a ser alcança-
da no futuro, em 2022, a alfabetização aos 8 anos de 
idade no terceiro ano do ensino fundamental?

Essa medida, Sr. Presidente, é profundamente 
injusta porque vai levar ao aprofundamento do fosso 
hoje existente entre a educação ministrada nas esco-
las particulares e a nas escolas públicas.

Nas escolas particulares as crianças são alfabe-
tizadas aos seis anos de idade e este Governo está 
propondo que a alfabetização das na escola pública 
se dê aos oito anos de idade no terceiro ano do ensi-
no fundamental.

E ainda ousa-se dizer que isso é uma meta. 
Meta evidentemente é um desafio, meta é gol, meta é 
objetivo a ser atingido. Meta, necessariamente, deve 
tensionar para nos levar, não à solução realista, mes-
quinhamente realista daqueles que acreditam que a 
política é apenas a arte do possível.

Não, a política é a arte de estender os limites do 
possível, buscar alcançar o melhor, andar para frente, 
progredir. E o que o Governo propõe é simplesmente 
conservar o status quo, porque não desconheço, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que em muitos Estados da 
Federação a alfabetização se dá bem mais tardiamente 
que em outros. Existe desigualdade entre os Estados 
no que concerne à data da alfabetização que ocorre 
nas escolas públicas.

Mas é exatamente por isso o Governo, que as-
pira a ser coordenador, impulsionador do processo de 
renovação educacional, deveria, necessariamente, se 
empenhar para tensionar o conjunto do sistema, de tal 
modo que aqueles que ficam para trás sejam impelidos 
a avançar e sejam ajudados a avançar. Ajudados me-
diante os instrumentos que a medida provisória prevê: 
que é a qualificação de professores; a reciclagem de 
professores e, especialmente, a possibilidade de for-
mação e atualização profissional de professores que 
se dedicam a crianças especiais. 

O argumento que ouvi do ilustre Líder do Gover-
no, Senador Pimentel, foi o de que: “Ora, meu caro 
Aloysio, já há mais de quatro mil convênios assina-
dos.” Meu caro Senador Pimentel, já não bastassem 
os constrangimentos que o calendário impõe, a nós 
Senadores, com o fato de termos de aprovar medidas 
provisórias correndo, na vigésima quinta hora, sob pena 
de perderem a eficácia se tiverem de voltar para a Câ-
mara, agora que temos tempo de emendar a medida 
provisória e de devolvê-la à Câmara, uma vez que sua 
eficácia cessa apenas no dia 18 de abril, se levanta 

um obstáculo administrativo: o Ministério da Educação 
já firmou os convênios. Sr. Senador, meu caro amigo 
Pimentel, de qualquer maneira esses convênios terão 
de ser aditados e sabe V. Exª a razão. Durante a tra-
mitação da medida provisória foi aprovada na Câmara 
Federal emenda que contou com o apoio do Relator – e 
contará com o nosso apoio, com o apoio de todos nós 
–, emenda de autoria do Deputado Nercessian que, 
exatamente, estende o alcance desse projeto, dessa 
medida provisória, desse programa, à educação es-
pecial. Então, de qualquer maneira, esses convênios 
deverão ser aditados.

Procuramos, Sr. Presidente, na defesa de emen-
da do Senador Alvaro Dias, que prevê corretamente 
que nós estipulemos como meta a alfabetização aos 6 
anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamen-
tal, como meta a ser atingida para a educação pública 
brasileira, diante da negativa do Governo, tentamos 
solução intermediária. Por que não colocar etapa in-
termediária, a alfabetização até os 7 anos de idade, a 
partir do segundo ano, para depois, em 2022, chegar-
mos ao objetivo almejado pelo Senador Alvaro Dias 
e por todos que querem uma educação igualitária no 
Brasil, mas nem isso o Governo concedeu, alegando 
razão de ordem administrativa, que, infelizmente, meu 
querido Senador Pimentel, não poderia ter vigência no 
âmbito desse debate.

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Defendemos a emenda do Senador 
Alvaro Dias, como defendemos também, Sr. Presi-
dente, duas emendas que foram apostas ao projeto. 
Uma pelo Senador Paulo Bauer e outra pelo Deputa-
do Otavio Leite.

A do Senador Paulo Bauer prevê a utilização das 
escolas no contraturno para reforço escolar na quarta 
série; e o Deputado Otavio Leite prevê a generalização 
de experiência exitosa levada a efeito no Governo Serra, 
em São Paulo. Diante da inaptidão que infelizmente é 
muito corrente entre os professores que saem dessas 
escolas de pedagogia, que não ensinam alfabetizar, 
como a minha professora me alfabetizou – ela sabia 
alfabetizar, isso há mais de cinquenta anos –, ela pre-
vê a possibilidade de contratação de...

(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Para concluir, Sr. Presidente, ela prevê 
a contratação de estagiários como professores auxi-
liares nas aulas de alfabetização.

Sr. Presidente, eu faço apelo aos Srs. Senadores: 
não voltemos as costas para o futuro, para os alunos 
que frequentam o ensino fundamental nas nossas es-
colas públicas. Não fixemos para eles meta longínqua, 



13020 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

meta conservadora de quem não quer mudar nada. 
Vamos fixar para os alunos que frequentam a escola 
pública os mesmos objetivos para os alunos que cur-
sam a escola privada. 

Eu peço aos Srs. Senadores que reflitam sobre 
o que estamos fazendo, para que possamos, pelo 
menos, se não for possível adotar na integralidade a 
emenda do Senador Alvaro Dias, se adote solução 
intermediária, um ponto intermediário na caminhada 
para que cheguemos realmente na alfabetização na 
idade certa, que é a idade dos seis anos, no primeiro 
ano do ensino fundamental.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Alva-
ro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, depois da brilhante defesa 
do Líder Aloysio Nunes Ferreira, seria até dispensável 
a nossa presença na tribuna, na tarde de hoje, para a 
exposição que devo fazer na defesa da emenda que 
apresentei. Se o objetivo é estabelecer a idade certa, 
a idade certa é a de 6 anos. Nós estamos propondo, 
através desta emenda, que se dê ao art. 1º da Medida 
Provisória a seguinte redação: 

Esta Medida Provisória dispõe sobre o apoio 
técnico e financeiro da União aos entes fede-
rados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfa-
betização na Idade Certa, com a finalidade de 
promover a alfabetização dos estudantes até 
os seis anos de idade, ao final do 1º ano do 
ensino fundamental da educação básica pú-
blica, aferida por avaliações periódicas.

Esse é o texto da emenda que, se aprovado, 
estabeleceria, sim, com toda certeza, a idade certa. 
Seis anos é a idade de alfabetização na maior parte 
dos países desenvolvidos do mundo. A opção de se 
alfabetizar até os 8 anos de idade foi uma escolha po-
liticamente confortável para o Ministério da Educação. 

O Brasil precisa ousar, precisa de metas mais 
ambiciosas. Manter parâmetro de qualidade em níveis 
muito baixos, como seria a meta de alfabetização, até 
os 8 anos de idade, significa insistir na falta de atenção 
à educação no País. 

O Senador Cristovam, que é, sem dúvida nenhu-
ma, o maior combatente a favor da educação nesta 
Casa e que pleiteia, reiteradamente, que se destine à 
educação 10% do PIB, certamente entenderá que a 
fixação da idade certa aos 8 anos é uma redução das 
possibilidades de alfabetização no País. 

Logo que se anunciou esse Pacto Nacional de 
Alfabetização, um dos pontos mais criticados pelos 
especialistas foi exatamente a meta estipulada pelo 
Governo para alfabetizar as crianças aos 8 anos. 

Em sintonia com a opinião de qualificados estu-
diosos, foi que apresentamos esta emenda.

Na avaliação, por exemplo, da consultora em 
educação llona Becskeházy (pós-graduada pela FGV-
-SP, especializações pela Harvard Business School e 
mestranda pela PUC/RJ), “o mote de alfabetizar aos 
8 anos, ao final do 3º ano do ensino fundamental, é 
péssimo. Foi uma escolha política confortável para o 
Ministério da Educação”.

Ela prossegue, afirmando que “a criança tem 
capacidade para se alfabetizar aos 6 anos. Estamos 
sendo pouco ambiciosos”.

Na mesma linha opina Maria Izolda de Arruda 
Coelho, Secretária de Educação do Ceará: “Oito anos 
é muito tarde. O País já paga muito caro pelo histórico 
de falta de atenção à educação. Então, se a ideia é 
mudar isso, temos de centrar esforços e apostar me-
tas mais ousadas’’.

O presidente do Instituto Alfa e Beto, Prof. João 
Batista Araújo e Oliveira, ressalta que 6 anos é a ida-
de na qual se alfabetiza na maior parte dos países 
que têm um idioma com complexidade parecida à da 
língua portuguesa. 

Portanto, Sr. Presidente, veja que todos os es-
pecialistas renomados defendem a idade certa aos 6 
anos. Nos idiomas, o processo seria mais demorado. 
“Considerando que a escolaridade tem começado 
aos 4 anos, não dá para conceber que se leve outros 
4 para que esta criança leia e escreva”, afirma Araújo 
e Oliveira. 

Em meio a essa torrente de análises, merece 
destaque o pesquisador da Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília, Antônio Testa. Ele refor-
ça, com muita lucidez e visão estratégica, que o Pacto 
pela Alfabetização deveria ser trabalhado como uma 
política de Estado, e não de governo. Ele afirma: “Mi-
nha preocupação é que esse Pacto saia da agenda 
rapidamente, como ocorreu com o Programa Nacional 
de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), e não 
se perpetue como uma política de Estado”. Um alerta 
que não pode ser ignorado e nos faz refletir ainda mais 
sobre a moldura desse Pacto.

Outro ponto criticado diz respeito a avaliações pe-
riódicas. Segundo a professora da Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo, Sílvia Gasparian, 
“não podemos cair na loucura frenética de avaliar de 
forma demasiada. Hoje, as avaliações acabam se so-
brepondo uma às outras, as federais, as estaduais, as 
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municipais e as da própria escola. Precisamos raciona-
lizar as práticas de acompanhamento dos resultados”.

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, citamos 
vários especialistas, todos eles convergindo para a 
mesma meta a ser alcançada: alfabetização aos 6 anos. 

No meu Estado, Senador Cristovam, já há um 
índice razoável de alfabetização na faixa de 6 anos de 
idade. É o Estado com o melhor índice de alfabetiza-
ção na faixa de 6 anos de idade, com índice apenas 
de 4,9% de analfabetos nessa faixa de escolaridade.

Por isso, nós entendemos ser factível para todo o 
Brasil a adoção imediata, como política de Estado e não 
de governo, dessa meta a ser atingida para a valoriza-
ção da alfabetização no País e a atenção à educação.

Sr. Presidente, em que pese o fato de o Senador 
José Pimentel ter assumido o compromisso de que 
adotará, parcialmente ou em etapas, a proposta da 
alfabetização aos 6 anos assim que preparar o seu 
relatório sobre a lei de educação, nós entendemos 
que poderíamos hoje já definir essa meta, aprovan-
do essa emenda, estabelecendo a idade certa aos 6 
anos. Certamente, nós estaríamos dando um salto de 
qualidade, promovendo um avanço de modernidade e 
demonstrando vontade política, realmente, de priorizar 
a educação no nosso País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cris-
tovam Buarque. 

Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Senador 
Aloysio Nunes citou aqui que ele foi alfabetizado em 
uma escola pública.

Eu não consegui, Senador Aloysio, ser alfabe-
tizado numa escola pública, porque, naquele tempo 
–, Recife tinha 500 mil habitantes e Rio Preto, no seu 
tempo, tinha 80 –, os colégios públicos ficavam longe 
da minha casa e eu não tinha carro; o meu pai não era 
Deputado, não tinha prestígio para me colocar em uma 
escola pública. Nós fizemos o quê? Fomos para uma 
escola de padre, os Irmãos Maristas, onde nenhum 
professor era casado, não tinha família, fazia voto de 
pobreza. Era quase de graça, porque o que eles que-
riam era levar gente para a carreira deles.

Eu falo isso para dizer, citando um pouco a sua 
fala, que se nós tivéssemos os nossos filhos em es-
cola pública, nós não aceitaríamos esses oito anos. 
Naquele tempo, para entrar em uma escola pública, 
era preciso ter prestígio. Hoje, quando se fala que fi-
lhos de parlamentares, de governador, de vereador, de 

senador deviam estudar em escola pública, acha-se 
que é demagogia. 

Senador Pimentel, não faz tanto tempo, era o 
contrário: só quem tinha prestígio entrava numa es-
cola pública. Se nossos filhos estudassem, nós não 
aceitaríamos oito anos.

E nós estamos aqui discutindo oito anos no mes-
mo momento em que discutimos a PEC das domés-
ticas. São dois avanços, tímidos ainda, em relação 
a uma sociedade libertária, mas, pelo menos, a das 
domésticas é um avanço; esse, dos oito anos, é um 
retrocesso em relação ao passado.

Nós estamos aqui votando algo que vai nos in-
comodar, nos intimidar, nos envergonhar daqui a 20, 
30 anos, quando disserem: o Senado se reuniu para 
debater a alfabetização em oito anos em vez de em 
seis anos. 

É disso, Senador João Durval, que temos de ter 
consciência.

Essa é uma proposta mais limitada do que foi a 
da Lei do Ventre Livre, que era um avançozinho. O Go-
verno atual não propõe abolição em nada! Ele propõe 
um pequeno avanço que nos deixa constrangidos de 
não votar a favor, porque parece que estamos votando 
contra um avanço, mas um avanço tão tímido que eu 
prefiro não comprometer meu voto nesse avanço tími-
do. Eu prefiro me abster a votar nos oito anos.

Espero que a emenda apresentada pelo Senador 
Alvaro Dias seja aceita e que votemos essa emenda, 
que votemos essa proposta, para que ao invés de oito 
anos tenhamos seis anos.

Falamos em ser a 3ª ou 4ª potência econômica 
do mundo e aceitamos como avanço alfabetizar aos 
oito anos, isso em 2022, inclusive sem a consciência 
de que não chegará lá na frente a economia que não 
alfabetizar todos, que não educar todos, que não tiver 
todos podendo estudar em universidades – os melhores 
– para termos os nossos grandes cientistas e técnicos.

Essa é uma PEC que vai nos envergonhar daqui 
a algumas décadas, quando o Brasil tiver governos 
que de fato tenham ambição na educação, como tem 
na economia, como tem de realizar, como dizem, a 
melhor Copa do Mundo de todos os tempos, mas não 
pensam em ter a melhor escola do mundo nem mesmo 
em 2022, nem 2030 ou em 2050 ainda.

Senador Pimentel, é muito tímida essa proposta. 
Não dá para comemorar a tragédia diante de uma tra-
gédia maior. Diante de uma tragédia maior, a tragédia 
menor é tragédia, sim, e creio que não é o caso de 
votar aqui a favor de uma tragédia. Prefiro me abster, 
se tiver que votar oito anos. 

É isso, Sr. Presidente, que quero colocar aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, trago as minhas ponderações 
em relação à Medida Provisória nº 586, de 2012, cujo 
objeto é destinar apoio técnico e financeiro da União 
aos entes federados, no âmbito do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, ou, mais sinteticamente, 
o Pacto pela Educação.

O Brasil está em 53º lugar em Educação, entre 
os 65 países avaliados pelo Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa). Mesmo com o programa 
de incentivo à matrícula dos estudantes entre seis e 
12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora da escola, 
segundo dados do IBGE.

Quanto ao processo de alfabetização, o analfabe-
tismo funcional entre pessoas de 15 e 64 anos chega 
a 28%, segundo pesquisa do Ibope, e o pior é que, 
na faixa etária de que trata a medida provisória, 34% 
dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização 
não conseguem ler, segundo dados da ONG Todos 
pela Educação.

O mais estarrecedor é que 20% dos jovens que 
concluem o ensino fundamental e que moram nas 
grandes cidades apresentam dificuldades na hora de 
ler e escrever. Segundo a ONG Todos pela Educação, 
apenas 11% dos estudantes que concluem o ensino 
básico conseguem um nível razoável de absorção do 
conteúdo de ciências exatas, como Matemática, por 
exemplo – um reflexo da baixa qualidade do ensino 
oferecido na maioria das escolas brasileiras.

Ora, o Pacto teve o propósito de apresentar uma 
solução para um dos problemas, ao estabelecer que 
a criança, aos oito anos de idade, ao final da 3ª série, 
deverá estar alfabetizada, o que será verificado por 
meio de avaliações periódicas. 

É exatamente aí que está o problema da proposi-
ção: no estabelecimento de oito anos como data limite 
para que a criança esteja plenamente alfabetizada. No 
ponto em que a lei devia inovar, ela retrocede. Como dis-
seram aqui o Senador Aloysio e o Senador Cristovam, 
isso será uma vergonha para todos, aprovarmos essa 
PEC como ela está. É preciso que a gente reveja isso.

Quando da chegada da Medida Provisória nº 586 
ao Senado, o Senador Alvaro Dias, então ocupando a 
liderança do PSDB, apresentou uma emenda no art. 
1º “com a finalidade de promover alfabetização dos 
estudantes até os seis anos de idade...”. O Senador 
Alvaro Dias justificava, naquela ocasião, dizendo que 
o Brasil não pode manter parâmetros de qualidade em 

níveis tão baixos como seria a meta de alfabetização 
até os oito anos.

Sabe-se que entre os cinco e os seis anos de 
idade a criança vive uma fase receptiva à aprendiza-
gem, uma fase que precisa ser aproveitada, sob pena 
do comprometimento do processo de alfabetização. 
Isso é uma verdade, principalmente nos dias de hoje, 
em que as crianças, desde o momento em que desen-
volvem suas habilidades manuais começam a usar as 
mais novas tecnologias.

O comprometimento no processo de alfabetiza-
ção prejudica principalmente as crianças de famílias 
pobres que iniciam a escolarização em desvantagem 
em relação às demais, por terem recebido menos es-
tímulos, inclusive não tendo frequentado a pré-escola.

Srªs e Srs. Senadores, estamos, com esta Medida 
Provisória, criando a escola do pobre e a escola do rico.

Numa das últimas edições da Folha de S.Paulo 
deste mês, um articulista escreveu que propor oito 
anos como idade limite para alfabetização é prestar 
um desserviço à educação. Pelo que sou favorável ao 
Pacto, pelo apoio que ele propõe principalmente aos 
professores, desde que se estabeleçam seis anos e 
não oito anos como idade limite para a finalização do 
processo de alfabetização.

A alfabetização na idade certa é motor decisivo 
para que as crianças possam ter sucesso em sua vida 
escolar; isso é fato que tem que ser ressaltado por es-
pecialistas envolvidos no tema.

O Pacto, desde que corrigida a distorção da ida-
de limite aos oito anos, pode ser importante para que 
possamos dar um impulso decisivo na educação bra-
sileira. Se sonhamos com um País realmente desen-
volvido, precisamos de ações que deixem o nosso 
sistema educacional em paridade com o dos países 
mais ricos. Fico sempre na expectativa de que outras 
medidas venham ao encontro da promoção de uma 
educação de qualidade.

Por isso, Sr. Presidente, quero aqui, mais uma 
vez, ao lado dos Senadores Aloysio Nunes, Alvaro 
Dias e Cristovam Buarque, deixar consignada a nos-
sa indignação de ver uma Medida Provisória tratar a 
alfabetização a partir dos oito anos de idade.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José 
Pimentel; em seguida, daremos a palavra ao Senador 
José Agripino. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, todos nós temos acordo da neces-
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sidade da alfabetização na idade certa. A divergência 
nessa emenda diz respeito ao momento, à idade. 

Nós temos, infelizmente, uma diferenciação muito 
grande entre os Estados da Federação. Se nós pegar-
mos os Estados da Região Sul – Rio Grande do Sul, 
Paraná e Santa Catarina –, efetivamente eles têm al-
fabetização aos seis anos de idade. Se a gente obser-
var também o funcionamento das escolas de ensino 
infantil, de quatro a cinco anos de idade, eles têm uma 
rede de escolas de ensino infantil muito boa. Portanto, 
na Região Sul, efetivamente, a alfabetização na idade 
certa está aos seis anos de idade. 

Quando a gente vem para a Região Sudeste e 
Centro-Oeste, também está muito próximo dos seis 
anos de idade. Nós temos os Estados de Goiás, de 
Brasília, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, 
de São Paulo, todos esses aqui também estão muito 
próximos, as suas escolas, da alfabetização na idade 
certa, aos seis anos de idade. 

No entanto, quando a gente vai para as Regiões 
Norte e Nordeste, essa idade está acima dos seis anos. 
Temos alguns Estados aos sete anos, outro, aos oito 
e, lamentavelmente, alguns Estados aos 12 anos de 
idade. Portanto, há uma discrepância muito grande so-
bre o ensino na idade certa entre as 27 Unidades da 
Federação, ou seja, os 26 Estados e o Distrito Federal. 

O que o Governo Federal tentou fazer com esta 
Medida Provisória foi exatamente criar condições para 
que todos os Estados da Federação possam manter 
– aqueles que já estão bastante avançados, como as 
Regiões Sul, Sudeste e parte da Centro-Oeste – e ao 
mesmo tempo fazer com que as Regiões Norte e Nor-
deste também cheguem próximo a esse identificador 
de alfabetização, de ler, escrever e fazer conta, numa 
determinada idade. E essa idade foi pactuada “até”, 
não é “aos oito anos”, é “até os oito anos”. 

Nós já firmamos, Sr. Presidente, 5.270 convênios 
com os Municípios brasileiros. Fiz todo um diálogo com 
o MEC, e o MEC está pedindo que nós mantenha-
mos na Medida Provisória as regras aprovadas pela 
Câmara, para que possa ir, imediatamente, à sanção 
presidencial e não se tenham que fazer, de imediato, 
alterações nesses 5.270 convênios e, ao mesmo tem-
po, o seu pagamento. 

Todos aqui sabem que sou o Relator do Plano 
Nacional de Educação na Comissão de Assuntos 
Econômicos. E estou assumindo um compromisso 
com nossos 81 pares, nossos Senadores e nossas 
Senadoras, para que, na meta que trata do ensino 
na idade certa, alterá-la, com a seguinte redação: “... 
até o quinto ano; no quinto ano, reduz para os sete; 
do quinto ano até o décimo, reduz para o sexto”. E, a 
partir dali, permanecem os seis anos como forma de 

se manter, no Plano Nacional de Educação, a emenda 
aqui apresentada pelo nobre Senador. E, ao mesmo 
tempo, não ter alteração de imediato nessa medida 
provisória, para que ela possa entrar em vigor.

Para esse plano, nós estamos aportando mais 
R$3 bilhões do Governo Federal junto aos Municípios 
que estão fazendo adesão à educação na idade certa, 
para fortalecer as suas ações, com olhar todo especial 
para o ensino infantil de quatro a cinco anos. Eu sei que 
o ideal seria que todo o Brasil já tivesse alfabetização 
na idade certa, como acontece na Região Sul e Sudeste 
e boa parte da Região Centro-Oeste. Lamentavelmen-
te, um conjunto de Municípios não fez o seu dever de 
casa, não estruturou o ensino infantil de quatro a cin-
co anos de idade. Nós temos essa distorção no País. 
No Brasil, nós temos 15,2% da população brasileira 
acima de 8 anos de idade que lamentavelmente não 
sabe nem ler, nem escrever. E essa média, na Região 
Nordeste, é da ordem de 28%, mantendo-se também 
a Região Norte no mesmo patamar.

Portanto, nós queremos aqui registrar que re-
conhecemos o esforço das Regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. Lamentavelmente, a Região Norte e 
Nordeste não cumpriu com aquilo que toda a sociedade 
esperava. E nós, através desse convênio da alfabeti-
zação na idade certa, queremos fazer com que essas 
regiões também tragam a sua alfabetização para os 
seis anos de idade.

E volto a frisar: como Relator do Plano Nacional 
de Educação, vou assumir, Sr. Presidente, o compro-
misso de ali incluir, de forma com que nós possamos 
chegar, ao término dos dez anos, com o Brasil tendo 
a uniformidade na alfabetização das nossas crianças 
aos seis anos de idade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra, para discutir a ma-
téria, ao Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, Senador Cristovam, eu estava on-
tem aqui, assisti ao discurso de V. Exª, fiz um aparte. 
Foi um discurso primoroso, patriótico, moderno, atual, 
em que V. Exª propunha uma revolução em matéria de 
ensino, que seria transformar a carreira do magistério 
em carreira de Estado, para que nós ousássemos ser 
o que outros países que resolveram fazer da educação 
prioridade nacional conseguiram. Eu até citava o caso 
da Coreia e de tantos outros. Cingapura, por exemplo, 
é uma ilha onde o nível de escolaridade e de qualidade 
de ensino é estupendo, e é aquela ilha de prosperidade.

Eu aplaudia o gesto de ousadia de V. Exª porque 
entendia que o Brasil, que tem toda sorte de poten-
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cialidades, não tem a fundamental, que é educação 
de qualidade e um Governo que faça da educação 
de verdade prioridade nacional. E é isso, em cima do 
discurso de V. Exª quando propunha que se fizesse do 
magistério carreira de Estado...

Senador Aloysio, é como se, a partir de amanhã, 
nós tivéssemos os professores da sua São José do Rio 
Preto e da minha Mossoró integrantes de uma carreira 
de Estado, como os policiais federais, por exemplo, com 
a garantia de remuneração, de qualificação profissio-
nal, de carreira, para preparar as gerações do futuro do 
Brasil para o desafio que a economia brasileira pode 
ensejar. Aí, sim, seria um gesto.

Mas o que nós estamos apreciando é aterrador, 
Senador Cristovam. É aterrador! Veja V. Exª: o que é 
que este Governo é useiro e vezeiro em fazer? Apre-
sentação de metas. Ele é mestre em apresentar metas 
e criar expectativas de metas. Como, por exemplo, o 
PAC. O PAC nada mais é do que um elenco de metas 
que o Governo se propõe a realizar, anuncia valores 
astronômicos e, na hora de realizar, de executar, é o 
fiasco que o Brasil conhece. Por exemplo, no tocante 
às obras do PAC, que são uma meta, como esta é uma 
meta – e aí eu vou entrar no mérito da minha preocu-
pação –, o PAC está anunciado para um, e o nível de 
execução é 0,25, 25%. É um quarto do que é anunciado!

Este Governo é useiro e vezeiro no marketing, 
na propaganda, no anúncio do que não vai fazer. Aí 
nos aparece aqui – Senador Cristovam, é isso que me 
aterroriza – com uma meta de escolaridade aos oito 
anos? Será que não tem visão de mundo? Não sabe 
o que acontece no mundo moderno?

Senador Cristovam, eu fui prefeito de Natal com 
33 anos. Eu era empresário, nunca tinha visto um ofí-
cio de serviço público, e, quando fui prefeito de Natal, 
eu aprendi a governar com muitas pessoas, entre as 
quais um homem chamado Padre Tiago. Era um padre 
belga – é vivo ainda –, que me ensinou os caminhos 
de como chegar aos mais pobres e como resolver os 
problemas dos mais pobres.

Sabe o que ele mais me ensinou? Que a educação 
começa pelo jardim de infância. Ele me dizia: “Prefeito, 
é aos três anos de idade que os neurônios das crianças 
se estruturam. Se você investir na alimentação e na 
educação da criança, aos três anos, aos quatro anos, 
aos cinco anos, você tem a perspectiva de um futuro 
sólido para aquele futuro cidadão.”

Ele tinha uma rede de jardins de infância em Na-
tal que, enquanto fui prefeito e governador, eu apoiei 
maciçamente, com convênios, Senador Aloysio, ga-
rantindo merenda escolar, garantindo professores, ga-
rantindo aquilo que ele me garantia que era o grande 

caminho para se chegar aos cinco anos com a criança 
alfabetizada.

Aparece-me agora o Governo com um programa 
que chama de Brasil Carinhoso, propondo – ele que é 
o rei das metas, das metas que não realiza – a alfabe-
tização aos oito anos? Isso é, como disse o Senador 
Aloysio, a revolução para trás. Isso me atemoriza por-
que, se existe uma coisa na qual o Brasil precisa se 
ancorar para ser de verdade uma economia, a quinta, a 
sexta, a sétima, a oitava no mundo – porque potencial 
para isso tem, gente criativa tem, gente talentosa tem 
–, o que é preciso é que deem às pessoas a condição 
de chegarem lá, pela educação de qualidade.

Aparece-me agora um projeto garantindo isso 
para os oito anos de idade, Senador Pedro Taques. Eu 
tenho que me indignar! Eu tenho que me indignar e 
protestar. Na hora de se votar aquilo que o Brasil preci-
sa, se vota uma brincadeira, como se fosse a salvação 
da Pátria. Pelo amor de Deus! Ainda por cima, garan-
tindo a transferência de recursos para reciclagem de 
professor, enfim, para o investimento na meta de uma 
coisa às avessas do que precisa ser. 

O que era para propor, pelo menos, se se quer 
garantir alfabetização aos oito anos – o que é uma coi-
sa, para mim, atemorizante, até diante do discurso do 
Senador Cristovam, que é um mestre de nós todos aqui 
em matéria de educação –, era garantir, no mínimo, os 
recursos na proporção inversa ao Ideb. Quanto mais 
despreparada fosse a escola, quanto mais desprepara-
do fosse o professor, maior o volume de recursos para 
combater o despreparo, que é a emenda que ofereço.

Eu espero que a gente consiga aperfeiçoar essa 
matéria. Eu não posso votar contra. Agora, eu tenho o 
direito de protestar contra uma coisa que está incor-
reta e que, para mim, coloca uma visão caolha desse 
Governo. É o Governo das metas que, em matéria de 
educação, oferece uma meta pequenininha, de país 
de quarto mundo, diferente daquilo que se apregoa 
como Brasil, economia do futuro. 

Sr. Presidente, eu estou anunciando que voto 
porque, claro, o Governo tem maioria, vai votar a fa-
vor, mas voto sob protesto, entendendo que estamos 
votando uma coisa equivocada, diminuída. E vou pedir 
destaque para as emendas que apresento no sentido 
de que a transferência dos recursos para as metas a 
serem atingidas ocorram na proporção do inverso do 
Ideb dos beneficiados.

É a minha palavra e é a posição do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-

sidente, para discutir, peço a minha inscrição, por favor.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal, inscreverei com satis-
fação V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Cássio Cunha 
Lima.

Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria. 
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o que está sendo discutido 
aqui neste instante não diz respeito a nenhum tipo de 
embate entre Governo e oposição. 

Estamos, mais do que qualquer outra coisa, ana-
lisando o futuro do Brasil, as perspectivas para as 
nossas crianças e o compromisso que todos nós de-
vemos firmar com a nossa Nação. E é muito bom ver 
na Presidência o Senador Roberto Requião, para que 
o Senador Roberto Requião possa, com a atenção que 
sempre lhe é peculiar, compreender que aqui, neste 
exato momento, não se trata desse embate de oposi-
ção e Governo.

Não venho a esta tribuna para fazer nenhuma 
crítica ao Governo, muito menos insultos, que, às ve-
zes, são próprios no calor do debate político, mas para 
fazer uma exortação, uma evocação, uma verdadeira 
ode para que todos os Senadores e Senadoras do 
Brasil possam compreender que o contexto da MP é 
extremamente positivo, que todos nós que formamos 
a oposição brasileira vamos votar favoravelmente à 
matéria, mas que apontamos um equívoco que preci-
sa ser corrigido. E essa correção pode ser feita com a 
participação do Governo, num gesto de grandeza po-
lítica, de desprendimento desses embates cotidianos 
tão naturais de um Parlamento, para que todos nós 
possamos compreender que, por mais mérito que te-
nha a proposta do Pacto pela Alfabetização na Idade 
Certa, a idade proposta pelo Governo está errada.

O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa tem, 
no seu bojo, no seu mérito, um equívoco ao estender 
essa possibilidade até os oito anos de idade. Todos 
os países civilizados, todos, sem nenhuma exceção, 
já estabeleceram como meta os seis anos, e muitos 
deles caminham para os cinco anos de idade. 

E o Senador Cristovam Buarque é, como foi dito 
há poucos instantes pelo Senador José Agripino, a 
nossa referência, não apenas neste plenário, mas no 
Brasil inteiro, em educação.

Eu lembro sempre, Senador Cristovam, de uma 
frase que V. Exª proferiu quando abrilhantou a disputa 
presidencial no nosso País. V. Exª disse que, se o anal-
fabetismo fosse contagioso, ele já teria sido erradicado 
no Brasil. E V. Exª tem razão. Imagine alguém que vai 
para Harvard, faz o seu doutorado, volta para o Brasil, 
tem contato com o analfabeto e, por contágio, vira um 

analfabeto. É claro que a nossa elite já teria resolvido 
esse problema há muito tempo.

E, sem nenhum tom de ofensa, muito menos de 
provocação, eu vou repetir o que o Senador Cristovam 
disse há poucos instantes, e tenho certeza de que não 
há nenhum tipo de provocação, nem de ofensa na afir-
mação, na assertiva do Senador Cristovam. Disse ele, 
faz poucos minutos: “Se os nossos filhos estudassem 
em escolas particulares, nós não aprovaríamos...” Em 
escolas públicas, melhor dizendo. Perdão. “Se os nos-
sos filhos estudassem em escolas públicas, nós não 
aprovaríamos essa matéria nos termos atuais”.

Essa é a verdade dura e crua. Por que, para os 
filhos dos pobres, oito anos? E por qual razão, para 
os nossos filhos, seis anos de idade limite de alfabe-
tização? É esse chamamento de consciência cidadã, 
sem constrangimento, sem ofensa, sem nenhum tipo 
de embate entre Governo e oposição, pelo amor de 
Deus! Que nós tenhamos a grandeza de compreen-
der que este Parlamento não pode ser reduzido a um 
enfrentamento entre governo e oposição, porque qual-
quer governo se equivoca, qualquer governo erra! E 
o atual Governo tem seus méritos, tem seus acertos, 
mas também erra e está errando ao limitar, ao ceifar 
a perspectiva dos jovens, sobretudo das crianças do 
nosso País, estabelecendo uma idade limite de oito 
anos para a alfabetização.

V. Exªs estão sendo convidados a, neste instante, 
corrigir um equívoco; V. Exªs estão sendo chamados 
pelo Brasil a apontar um futuro melhor para o nosso 
País; V. Exªs estão sendo convidados a corrigir um 
equívoco, como, de forma muito serena, de maneira 
tranquila, com o habitual talento, com a grandeza de 
gestos, fez o Senador Alvaro Dias ao apresentar uma 
emenda que é reparadora, que melhora o projeto. 

Vamos voltar a insistir: votaremos a favor da 
proposta, mas ela tem um vício, ela tem um equívoco 
que é fixar em até – ouvi atentamente o argumento do 
relator, do Senador Pimentel – oito anos, quando nós 
temos que fixar esse limite em seis anos. É o mínimo 
de ambição que o Brasil pode ter para a construção do 
seu futuro. E todos nós sabemos que esse futuro não 
será construído distante de uma educação de qualida-
de ofertada para todos. Nós não vamos, seguramente, 
apontar o futuro do Brasil aprovando esta matéria na 
forma como o Governo propôs.

Que todos nós possamos olhar para as crianças 
humildes, para as crianças pobres deste País, porque 
um dia nós vamos subir novamente em palanque, e 
no palanque não se fala na defesa intransigente, na 
fidelidade absoluta às teses do Governo. Em palanque 
se fala do compromisso com a sociedade, com o povo, 
com as crianças. E é em nome do compromisso que 
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todos os senhores e as senhoras já juraram firmar com 
as crianças do Brasil, sem que isso provoque qualquer 
tipo de constrangimento, sem que isso seja interpretado 
como uma afronta, é que nós estamos chamando-os 
para aprovar a emenda do Senador Alvaro Dias e ou-
tras emendas apresentadas pelo Senador José Agri-
pino, que aprimoram, que melhoram, que qualificam 
a proposta, que tem seus méritos, mas que precisa 
ser melhorada. 

Em nome das nossas crianças, em nome do futuro 
do Brasil, que passa obrigatoriamente pela educação, 
vamos aprovar a Medida Provisória, mas aprovando a 
iniciativa oriunda do talento, do brilho, da capacidade 
pública do Senador Alvaro Dias, que não faz nenhu-
ma postura de confronto ao Governo, mas que faz a 
defesa do futuro das crianças do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ivo 
Cassol, pela ordem. Em seguida darei a palavra ao 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós já 
aprovamos o requerimento de urgência do Projeto que 
veio da Câmara dos Deputados, o PL nº 2, que trata 
da transposição dos servidores do Estado de Rondô-
nia. Eu gostaria que, tão logo se destrancasse a pauta 
nesta medida provisória, fosse dada preferência para o 
PL nº 2, da transposição dos servidores do Estado de 
Rondônia, pois todos estão na expectativa, no nosso 
Estado, aguardando o posicionamento desta Casa. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Será dada a preferência, na forma que 
pede V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Renan Calheiros, no próximo dia 2 de abril, 
em Angicos, haverá uma homenagem ao Prof. Paulo 
Freire justamente porque se completarão 50 anos da 
primeira turma de adultos que ele alfabetizou. Lá, no 
Rio Grande do Norte, o Senador José Agripino, ainda 
outro dia, conversava comigo da lembrança que ele 
tem daquele episódio. Será muito importante. 

Tomei conhecimento pela Deputada Fátima que, 
inclusive, estarão presentes na comemoração alguns 
dos alfabetizados que estão hoje na faixa de 70, 80 
anos de idade. Ouvi que, possivelmente, a Presidenta 
Dilma Rousseff e o Ministro Aloizio Mercadante pos-

sam estar nessa homenagem, o que me parece ser de 
grande relevância. Obviamente, isso está relacionado 
ao esforço do Governo da Presidenta Dilma Rousseff 
em promover a alfabetização para todos os brasileiros, 
para começar a garantir que todas as crianças possam 
efetivamente ter a condição ideal para se alfabetizarem.

O que eu percebo nas palavras dos Senadores 
da oposição, que aqui se expressaram, é que, quando 
dizem que a Medida Provisória propõe alfabetização 
aos 8 anos, é importante que todos façamos a leitura 
correta.

O art. 1º desta Lei diz:

Art. 1º – Esta Medida Provisória dispõe sobre o 
apoio técnico e financeiro da União aos entes 
federados no âmbito do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa, com a finalidade 
de promover a alfabetização dos estudantes 
até os oito anos de idade, ao final do 3º ano 
do ensino fundamental da educação básica 
pública, aferida por avaliações periódicas.

Daí vem uma série de medidas de apoio finan-
ceiro que o Ministério da Educação, através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, promo-
verá para dar o suporte à formação continuada dos 
alfabetizadores.

Está claro, portanto, que a alfabetização pode-
rá começar aos 4, 5, 6, 7, 8 anos. Aos 8 anos, o que 
diz este Projeto de Lei de Conversão é que se deverá 
estar completado o processo de alfabetização, o mais 
completo que se possa esperar, para que uma crian-
ça aos 8 anos de idade possa ser considerada uma 
pessoa que já saiba ler, saiba escrever, saiba distin-
guir tudo aquilo que está em qualquer livro, cartilha e 
instrumentos de educação na sua escola.

Então, eu acredito que há, na verdade, uma maior 
convergência entre aqueles que estão aqui querendo 
dizer que não há o propósito senão de começar a alfa-
betização na mais tenra idade para que, ao se completar 
os 8 anos, o menino Aloysio Nunes Ferreira estivesse 
já muito bem alfabetizado, sabendo escrever, V. Exª 
que lembrou aqui do período em que se alfabetizou, 
em 1957 – prestei atenção...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...no Colégio de São José do Rio Preto.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Permite-me?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Se o Presidente permitir.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Ah, não pode apartear. (Pausa.)
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Apenas, meu querido amigo, Senador Eduardo 
Suplicy, há uma divergência efetivamente, porque o 
que o Governo propõe é ter como meta a alfabetização 
até os oito anos de idade, no ano 2022, e nós estamos 
propondo uma meta mais ambiciosa, exatamente com 
o objetivo de tensionar o sistema, de fazer com que 
todos esses estímulos corretos do Governo convirjam 
para que nós possamos ter, na escola pública, a mes-
ma idade de alfabetização que se verifica já hoje na 
escola particular.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Eu acredito que o propósito do Governo é confluente, 
é coincidente com aquele que V. Exª, o Senador Alva-
ro Dias, Agripino Maia, Cássio Cunha Lima e outros 
aqui formularam. Então, acredito que vamos chegar à 
votação de algo cujo propósito é comum entre todos 
nós, Senadores, que queremos a alfabetização com-
pleta de todos os brasileiros, a começar com aqueles 
que hoje estão em idade de aprender a ler e escrever 
muito bem, para que cheguem a oito anos muito bem 
alfabetizados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.
Tem a palavra V. Exª para discutir a matéria.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Senadores 
e Senadoras, o Governo Federal, através da Medida 
Provisória Alfabetização na Idade Certa, está colocan-
do em prática um ambicioso e necessário programa 
para não só erradicar o analfabetismo, mas, indo além, 
estabelecendo a meta de que nossas crianças sejam 
alfabetizadas na idade apropriada, objetivo central do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

E é isto que esta Medida Provisória nº 586 bus-
ca viabilizar, através do apoio a Estados e Municípios: 
possibilitar o cumprimento da meta de que toda criança 
seja alfabetizada até os oito anos de idade. É impor-
tante ficar claro isso: até os oito anos de idade. Serão 
instituídas ações de incentivo à alfabetização em língua 
portuguesa e matemática, apoio técnico e financeiro, 
além de promover avaliações sistemáticas, quer dizer, 
a intenção não é que a criança tenha condições de 
apenas ler e escrever, é garantir de fato ensino público 
e de qualidade às nossas crianças. 

O grande diferencial, neste programa, de outros 
que buscaram o combate ao analfabetismo infantil é 
buscar não apenas a estatística. A preocupação central 
é a qualidade, através da formação e do aperfeiçoa-
mento de professoras e professores alfabetizadores a 
ser oferecido por parceria entre o MEC e universidades 
públicas. Serão oferecidos os materiais didáticos para 

dar suporte às aulas, o que, sem dúvida, desonera os 
municípios e concede melhores condições para a oferta 
de ensino de qualidade em todo o Brasil.

É importante, Srs. Senadores e Senadoras, que 
nos atentemos ao fato de ser uma ação que tem o com-
partilhamento de responsabilidades, assumindo que 
é um dever do Estado Brasileiro, em todos os níveis, 
a obrigatoriedade de que toda criança tenha acesso 
ao ensino de qualidade e que, ao concluir os três pri-
meiros anos iniciais do ensino fundamental, tenham, 
realmente, sido alfabetizadas e sejam capazes de ler, 
escrever e realizar as operações matemáticas.

Além de ser esta uma ação que vai ao encontro 
da Meta nº 5, do PNE, que é a alfabetização de todas 
as crianças até os 8 anos de idade, estabelece este 
como o limite máximo para a conclusão da alfabeti-
zação, deixando de ser considerada como ainda um 
momento ideal para que isso ocorra, na perspectiva 
de que até esta idade temos o melhor aproveitamento 
do aprendizado e de acordo com a capacidade cog-
nitiva das crianças.

A Medida Provisória vem estabelecer a forma 
pela qual a União prestará o auxílio aos demais entes, 
que se dará através do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE). Além da formação de 
professoras e professores, através de cursos de pós-
-graduação em universidades públicas participantes 
do Pacto, está prevista ainda a concessão de bolsa a 
estes profissionais, valorizando e estimulando educa-
doras e educadores.

O apoio financeiro em reconhecimento aos re-
sultados obtidos pelas escolas que desenvolverem 
as ações do pacto dar-se-á através do repasse de 
recursos, na forma do já existente Programa Dinheiro 
Direto na Escola, às escolas que concretizem o pacto, 
uma forma de envolver e estimular as escolas incluí-
das no pacto e de garantir a tão necessária qualidade 
do ensino.

Devo ressaltar, ainda, a atenção dada à alfabe-
tização especial, tanto para crianças com deficiência, 
quanto para aqueles que possuem superdotação atra-
vés da capacitação de professores e da oferta de ma-
teriais didáticos e metodológicos específicos.

A medida vem permitir, também, a promoção 
da mobilidade de docentes, professores da educação 
básica, pesquisadores e estudantes de graduação e 
pós-graduação entre instituições de ensino superior 
brasileiras e estrangeiras com a intenção de garan-
tir a formação inicial e continuada de profissionais 
de magistério para a educação básica e superior e a 
internacionalização da produção científica e tecnoló-
gica do Brasil.
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A medida é relevante, Senador Vital do Rêgo, por 
enfrentar um problema que ainda persiste em nossa 
sociedade e buscar a melhoria da qualidade de nosso 
ensino através da formação de nossos alunos, desde 
a base, com qualidade, facilitando o aprendizado nas 
séries seguintes, além de criar estímulos a educado-
ras e educadores. É urgente, pois não podemos mais 
esperar pelas tão sonhadas melhorias na educação. 
Precisamos de uma ação imediata e eficaz para a mu-
dança da educação fundamental em nosso País, ga-
rantindo que os alunos sejam realmente alfabetizados.

Era isso, Sr. Presidente, o que gostaria de dizer.
Estou aqui defendendo essa medida provisória, 

porque entendo que a alfabetização até os oito anos 
é prudente. Nada impede que uma criança possa ser 
alfabetizada antes disso, mas é importante que seja 
colocado este limite dos oito anos, porque queremos 
crianças que saibam não só ler e escrever, mas tam-tam-
bém interpretar textos e fazer as principais operações. 
Enfim, crianças que possam concluir os três primeiros 
anos do ensino fundamental preparadas para continuar 
no processo educacional.

É essa, Sr. Presidente, a minha manifestação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O próximo inscrito para discutir a ma-
téria é o Senador Anibal Diniz.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa é, longe do que possa parecer no discur-
so da oposição, uma meta extremamente ousada do 
Governo da Presidenta Dilma.

Nós teríamos vários aspectos a considerar para 
mostrar a justeza dessa nossa afirmação. Senão, ve-
jamos: o primeiro aspecto sobre o qual eu quero re-
fletir é que o próprio Mestre Paulo Freire, referido aqui 
pelo Senador Suplicy, considerava que a alfabetização 
acontece ao longo da vida, porque todos os dias nós 
somos chamados a aprender alguma coisa.

Eu posso dar um exemplo muito claro: eu sou 
um analfabeto digital. Quem me ensina lá em casa é a 
minha filha de nove anos. Essa é uma prova inequívo-
ca de que, diante de condições especiais, as pessoas 
conseguem resultados especiais.

O Governo Federal não está estabelecendo uma 
obrigatoriedade de que as crianças sejam alfabetiza-
das somente aos oito anos. O Governo Federal está 
propondo, nesse Pacto pela Alfabetização na Idade 
Certa, que as crianças estejam plenamente alfabeti-
zadas até os oito anos.

É claro que aquelas famílias bem aquinhoadas, 
que têm acesso a meios mais modernos, equipamen-

tos sofisticados, podem certamente proporcionar aos 
seus filhos um aprendizado muito mais rápido.

Pode ser que, aos seis anos de idade – e isto já 
acontece em muitas famílias –, as crianças já tenham 
o domínio das letras, já tenham o domínio de algumas 
operações, mas isso não quer dizer que elas tenham 
concluído completamente o ciclo que diz respeito à 
alfabetização que está sendo proposto no Pacto pela 
Alfabetização na Idade Certa, que é exatamente o 
ciclo de três anos ou de seiscentos dias letivos, por-
que há uma preocupação central do nosso Governo 
nesse sentido.

Senador Aloysio Nunes Ferreira, nós temos sem-
pre o maior respeito por suas preocupações, princi-
palmente porque, neste caso, elas vêm com muita 
justeza. Nós precisamos fazer o Brasil acelerar, nós 
precisamos fazer o Brasil se tornar mais competitivo, 
e, para isso, obviamente, temos que melhorar muito 
os nossos índices educacionais.

Veja, Senador Aloysio, hoje, quase 50% dos alu-
nos que chegam a 5ª série não estão ainda comple-
tamente alfabetizados porque não têm autonomia em 
uma leitura, em uma escrita, em uma interpretação de 
um texto. É uma realidade nua e crua.

E a Presidenta Dilma está propondo, o Ministério 
da Educação está propondo que, até 2022, todas as 
crianças com oito anos de idade sejam plenamente 
alfabetizadas. Então, não é um passo qualquer; é um 
passo extremamente ousado. Seria muito melhor se 
nós tivéssemos condições, hoje, de nos lançarmos ao 
desafio de fazer essa alfabetização acontecer aos seis 
anos de idade, mas nós não temos essa realidade posta.

Então, essa questão principal que tem sido apre-
sentada pelos críticos no sentido de reduzir a idade 
de oito anos para a erradicação do analfabetismo tem 
esse aspecto que nós temos que considerar. É uma 
preocupação que nós reputamos justa.

Nós agradecemos muito os pronunciamentos 
dos Senadores da oposição que já declararam o apoio 
ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
e que vão votar inclusive favoráveis à matéria, mas é 
muito importante que reflitamos sobre esses aspectos.

A maioria das crianças brasileiras está alfabeti-
zada ao final do 3º ano do ensino fundamental, e esse 
resultado vem melhorando. Todavia, apesar desse 
avanço, constata-se, no censo do IBGE de 2010, que 
há 15,2% de analfabetos entre a população na faixa 
etária de oito anos de idade, chegando a 27,3% na 
Região Norte e a 25,4% no Nordeste. É desneces-
sário ressaltar o prejuízo que tal fato representa para 
o crescimento pessoal e educacional das crianças e 
para o progresso do País.
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Nesse sentido, o Ministério da Educação, ao pro-
mover a alfabetização até os oito anos de idade, con-
cebe que o ciclo da alfabetização nos anos iniciais do 
ensino fundamental – crianças com seis, sete e oito 
anos de idade – é um tempo sequencial de três anos, 
ou seja, sem interrupções. Considera-se, pela comple-
xidade da alfabetização, que raramente as crianças 
conseguem construir todos os saberes fundamentais 
para a apropriação e o domínio do sistema alfabéti-
co, da leitura e da escrita em apenas 200 dias letivos.

Por isso, é necessário o ciclo de 600 dias letivos, 
para que seja assegurado a cada criança o direito às 
aprendizagens básicas da apropriação da leitura e da 
escrita; a consolidação de saberes essenciais dessa 
apropriação; o desenvolvimento das diversas expres-
sões; e o aprendizado de outros saberes fundamentais 
das áreas e componentes curriculares, obrigatórios, 
estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o ensino fundamental de nove anos.

Se entendermos que existem saberes aos quais 
as crianças têm direito de se apropriarem antes de um 
processo sistematizado de apropriação e domínio do 
sistema alfabético; se entendermos que a criança pe-
quena, antes de completar seis anos de idade, deva 
permanecer na educação infantil, cuja organização dos 
tempos, espaços e natureza curricular é feita para que 
as crianças possam brincar, interagir e desenvolver 
outras linguagens e expressões imprescindíveis ao 
desenvolvimento da infância, podemos afirmar que 
existe, sim, um tempo que demarca o início do traba-
lho de escolarização formal da leitura e da escrita, que 
começa aos seis anos de idade. Em outros termos, sig-
nifica dizer que a alfabetização está completa quando 
a criança sabe ler e escrever textos com autonomia.

Considera-se que, durante o ciclo de alfabetiza-
ção, a criança já saiba ler e escrever palavras e frases 
aos seis anos, mas ela só domina mesmo a escrita e a 
leitura aos oito anos, ao final do ciclo de alfabetização. 
Pretende-se que crianças no 3º ano do ensino funda-
mental da rede pública saibam tanto quanto as crian-
ças do 3º ano do ensino fundamental da rede privada. 
Considera-se só um conceito mais amplo de alfabe-
tização, que não se encerra aos seis anos de idade.

A meta do Governo nem é pouco ambiciosa nem 
confortável. É uma meta realista que considera introdu-
ção, aprofundamento e consolidação dos conhecimen-
tos sobre a língua escrita. Estima-se que, atualmente, 
quase metade das crianças sai do 5º ano do ensino 
fundamental sem ler e escrever textos com autonomia. 
Passar de 50% para 100% é uma meta não apenas 
ambiciosa, mas justa e responsável que promoverá a 
melhoria generalizada da educação no País.

Sr. Presidente, dessa forma, concluo aqui a mi-
nha defesa de que esta medida provisória que trata 
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
é uma matéria extremamente ousada do Governo Fe-
deral, que dá uma resposta muito importante no sen-
tido de termos um avanço considerável nos níveis de 
educação e na qualidade do ensino e da alfabetização 
das nossas crianças, até o ano de 2022.

Quando atingirmos essa meta, quiçá possamos 
nos reunir novamente para estabelecer uma meta ain-
da mais ambiciosa para o próximo decênio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Anibal.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião.
Tem a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Renan, de nada vale a fé sem a obra.

Fui Governador do Paraná por três períodos. O 
meu Paraná e a Santa Catarina do Senador Luiz Hen-
rique têm alguma coisa a mostrar a este Plenário so-
bre a possibilidade da alfabetização até os seis anos.

O índice do Paraná é de 4,9%, o que significa 
que 95,1% das crianças paranaenses são alfabetiza-
das antes dos seis anos, com uma grande incidência 
entre os quatro e os cinco anos. E 85% das crianças 
brasileiras atingem esse nível.

Então, se o Paraná conseguiu esse índice sem a 
participação do Governo Federal, porque àquela época 
não havia, e Santa Catarina também chegou aos 95, é 
perfeitamente razoável que nós possamos estabelecer 
uma meta de até seis anos.

Eu votarei na emenda do PSDB. Vou votar a fa-
vor dessa modificação, estabelecendo uma meta não 
muito ambiciosa, mas, como Paraná e Santa Catarina 
já demonstraram, possível.

E me preocupa muito essa questão da alfabeti-
zação; mas me preocupa em outros setores da política 
da República. Por exemplo, Senador Aloysio, se os téc-
nicos do Governo que formataram a Medida Provisória 
dos Portos tivessem sido alfabetizados antes dos seis 
anos, seguramente o resultado seria diferente. Talvez, 
Senador, se ao menos tivessem sido alfabetizados, 
nós teríamos uma medida provisória que atendesse, 
de forma completa, aos interesses da Nação e não à 
pressão de alguns grupos empresariais, prejudicando 
o comércio externo, a importação e a exportação, de 
uma maneira quase definitiva no Brasil.

Mas, de qualquer forma, acho que não cabe um 
discurso longo. Cabe só a informação ao Plenário do 
Senado do exemplo catarinense e paranaense: é, sim, 
possível estabelecermos uma meta ambiciosa.
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Votaremos com a emenda do PSDB e, se essa 
emenda for derrotada, vamos nos esforçar – e essa 
sugestão não é minha, é do Senador Pimentel, do PT 
– para incluir a meta dos seis anos no Plano Nacional 
de Educação. É possível, é razoavelmente ambiciosa 
e, portanto, é uma meta que deve ser assumida pelo 
Senado da República.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Presidente, eu esperaria que esse pessoal que está 
fazendo essas medidas provisórias da privatização dos 
portos, das ferrovias e dos aeroportos tivesse sido alfa-
betizado antes dos seis anos. Mas, cá entre nós dois, 
que ninguém nos escute: bastaria a mim que eles, pelo 
menos, tivessem sido alfabetizados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Concedo a palavra à Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

Com a palavra, a Senadora Vanessa, para dis-
cutir a matéria.

Sem interromper V. Exª, eu queria fazer um apelo 
aos Senadores que estão em outras dependências da 
Casa que venham ao plenário. Vamos ter provavelmente 
duas ou três votações nominais, sobretudo a PEC dos 
empregados e empregadas domésticas.

Com a palavra, V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras. Sr. Presidente, inicialmente, eu não estava nem 
inscrita para falar ou debater esta matéria, mas, durante 
o período em que estamos aqui debatendo, Senadores 
e Senadoras sucedendo-se na tribuna, tenho recebi-
do alguns telefonemas e ouvido alguns comentários 
acerca do debate travado nesta tribuna.

Primeiro, quero dizer que, antes de ter sido Vere-
adora na cidade de Manaus, junto com o Senador João 
Pedro, de ter sido Deputada Federal e agora Senado-
ra, fui professora da rede pública de ensino e, muito 
mais do que isso, fui militante do Movimento Nacional 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. E 
os comentários, Sr. Presidente, que ouvi ao telefone 
de diversas pessoas é que alguns dos Srs. Senadores 
que aqui vieram disseram que a idade estipulada na 
Medida Provisória nº 586, que trata do Pacto Nacio-
nal pela Alfabetização na Idade Certa, é uma medida 
muito conservadora, visto que a proposta deveria ter 
vindo com a idade estipulada para seis anos.

Primeiro, quero dizer o seguinte: o Pacto, essa 
Medida Provisória apenas visa a dar um status de le-

galidade a um pacto que já existe no sistema público 
de educação, um pacto, Senador Aloysio, que já foi 
assinado por 5.270 Municípios dos 5.565 existentes 
no Brasil.

Certamente, essa proposta, antes de aqui che-
gar, foi debatida no Conselho Federal de Educação, 
Senador Cristovam, foi debatida pelo movimento do 
magistério e chegou-se a essa idade porque ela é, 
sim, plenamente possível de ser atingida. Estipula uma 
meta, um período, um tempo, que vai até 2022, o que 
não significa dizer que os Municípios não possam as-
sinar ou estipular o seu pacto com um período anterior 
a esse. É claro que sim. 

Aí, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Sena-
dores, essa lei que a gente passa a votar hoje aqui, 
transformando a medida provisória em lei, é para o 
Brasil inteiro. E, se olharmos a média de idade, o per-
centual da população no Brasil que é alfabetizada 
com oito anos de idade ou menos, nós vamos chegar 
a um número de 15,2%, ou seja, 15,2% das crianças 
brasileiras ainda não são alfabetizadas até o oitavo 
ano de vida.

Estado do Paraná. O Senador Requião acabou 
de falar: a média do Paraná é 4,9%: somente 4,9% 
das crianças paranaenses não são alfabetizadas até 
oito anos de idade. Santa Catarina: somente 5% das 
crianças catarinenses não são alfabetizadas até dois 
anos de idade. Mas vamos, por exemplo, para o Rio 
Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, são 27% 
das crianças que até hoje não conseguem ser alfabe-
tizadas até oito anos de idade. Vamos para o Estado 
do Pará. Mais de 32% das crianças no Estado do Pará 
não são alfabetizadas até oito anos de idade. Vamos 
para o Estado do Maranhão: 34% das crianças no 
Estado do Maranhão não são alfabetizadas até oito 
anos de idade. Mas vamos para o meu querido Estado 
do Amazonas, que é um Estado que vem aplicando 
grande parte de tudo o que está sendo previsto aqui 
na medida provisória. Ou seja, o Pacto, para que serve 
o Pacto? Para a formação e capacitação dos profes-
sores, para o fornecimento de material didático, para 
melhoria na gestão e na avaliação dos alunos. É para 
isso que serve o Pacto.

O Estado do Amazonas, Senador Alfredo Nasci-
mento, já há muito tempo vem adotando essas medidas 
para melhorar a qualidade de ensino. Há muito tempo 
vem adotando, e ainda 28% das nossas crianças não 
são alfabetizadas até oito anos de idade. 

Então, dizer que a medida é conservadora, eu 
acredito que não. Eu acredito que não seja conser-
vadora. Por que não fizeram isso antes? Por que só 
agora estamos debatendo isso, a idade certa? O Go-
verno Federal vai ajudar os Municípios brasileiros, os 
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Estados, com aproximadamente R$3 bilhões até 2014. 
Essa é uma medida importante, essa é uma medida de 
avanço, porque, repito, os investimentos serão centra-
lizados principalmente no professor, na preparação do 
professor, na qualificação do professor, para estipular 
premiação para as escolas e para os professores que 
conseguirem os melhores índices em suas escolas. 

Então, eu quero crer, Sr. Presidente, que a me-
dida está acertada e por isso eu não a considero con-
servadora, de jeito nenhum. Se perseguirmos e con-
seguirmos, até esse período estipulado, que todas as 
crianças brasileiras estejam alfabetizadas até oito anos 
de idade, sem dúvida nenhuma, o Brasil estará dando 
um avanço e um passo muito importante para melhoria 
da qualidade da educação. Os Estados brasileiros que 
estão na frente, é claro, eu gostaria muito de chegar 
aqui, Senador Requião, e dizer que apenas 0,5% das 
crianças do Paraná, assim como as do meu Estado, 
não se alfabetizam na idade certa. 

Quem sabe, até antes de 2022, se a gente con-
tinuar seguindo o projeto e o processo de avanço que 
temos seguido no Brasil até o momento, vai ser muito 
bom e eu creio nisso. Mas aprovar essa medida provi-
sória hoje é um passo muito importante para garantir 
a qualidade da educação, principalmente nas regiões 
mais longínquas deste País, na Amazônia e no Nor-
deste brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

Ainda temos dois outros Senadores inscritos: 
o Senador Inácio Arruda e o Senador Cyro Miranda. 

Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta medida provi-
sória vem ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, 
num momento crítico da nacionalidade. Eu digo crítico 
do ponto de vista das nossas conquistas sociais na 
área da educação. Ainda temos neste País gigante, o 
5º país mais populoso do mundo, a 6ª economia mais 
forte do Planeta, o País de uma população diversifi-
cada, de regiões com disparidades econômicas, dis-
põe, segundo o IBGE, de pelo menos 12,9 milhões de 
analfabetos – 13 milhões de analfabetos –, cuja região 
mais sofrida, mais pobre, que é a Região Nordeste, 
que detém o índice mais elevado desses analfabetos.

É natural que as regiões mais ricas, como o Su-
deste e o Sul, possam apresentar números notáveis 
de alfabetização. Enquanto o analfabetismo nessas 
regiões gira em torno de 4,8%, 4,9%, na nossa região 
Nordeste essa taxa de analfabetismo alcança índices 

elevadíssimos, três vezes maiores, de 16,9%. Então, 
essa disparidade, essa distorção, não pode ser corri-
gida de um dia para o outro, porque ela vem perma-
necendo ao longo de muitos anos. Basta dizer que, 
nesse número de 13 milhões de analfabetos, houve 
uma pequena redução de apenas 1% em três anos, 
significando dizer que algo novo precisa ser feito, uma 
legislação mais forte, uma legislação mais perto do sis-
tema educacional, para que a alfabetização não seja 
apenas um sonho, mas uma realidade a ser alcançada 
pelo menos, como diz a proposta, até o ano de 2022, 
quando nós não teremos, nesta meta, mais nenhum 
analfabeto neste País.

É preciso que consideremos que a taxa de apli-
cação, o índice de aplicação de recursos do nosso 
País ainda é pequeno: apenas 5,3% do nosso PIB é 
aplicado em educação, em nível de educação pública. 
Há propostas – que tenho certeza que serão aprova-
das – no sentido de elevarmos esse nível de aplicação 
para 10%, aumentando certamente esses índices de 
aplicação de recursos em educação, do nosso PIB em 
educação. Certamente, as regiões mais pobres serão 
beneficiadas com a aceleração do processo educa-
cional e de alfabetização tão desejado por todos nós. 

Portanto, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa passa, antes de tudo, pela preocupação 
em jogar recursos na educação, para aumentarmos a 
qualidade do ensino, para que não haja diferenciação 
entre escola pública e privada, para que não haja dife-
renciação entre regiões pobres e ricas, onde nós todos, 
brasileiros, tenhamos as mesmas condições de alcan-
çarmos níveis elevados de alfabetização. Por isso, eu 
vibro quando chega aqui um Senador do sul do País e 
diz que 91% ou 92% das suas crianças estão alfabeti-
zadas. Eu vibro com isso, mas eu moro no Nordeste. 

Eu estudei a vida inteira em escola pública, me-
nos nos quatro últimos anos do Ensino Fundamental. 
Mas os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental, 
o Ensino Médio e a escola de nível superior, tudo eu 
fiz percorrendo a escola pública, e sei das vantagens 
e desvantagens daqueles que ingressam na escola 
pública como apoio para conseguirem uma carreira 
elevada no futuro.

Por isso, Sr. Presidente, eu votarei na Medida Pro-
visória nº 586, que é uma proposta alentadora. Aliás, 
uma proposta que se preocupa com algo com que antes 
não havia tanta preocupação, que é a alfabetização. 

Eu vi, tempos atrás, na época do regime discri-
cionário, o Mobral. Ora, aquele Mobral, de certa forma, 
dava apenas a pessoas adultas a possibilidade da as-
sinatura no título de eleitor, na carteira de identidade, 
mas nunca o verdadeiro processo de alfabetização, 
que significa ler, escrever, saber contar, saber a ma-
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temática, interpretar um texto. Tudo isso faz parte da 
estrutura educacional para fortalecer a alfabetização 
no nosso País.

Por isso, Sr. Presidente, votarei favorável à Me-
dida Provisória nº 586, na certeza de que, até o ano 
2022, não haverá mais analfabetos em nosso País. 
Que seja em seis anos, em quatro anos, em até oito 
anos, haveremos de atingir essa meta.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Inácio 
Arruda e, em seguida, ao Senador Cyro Miranda.

Prorrogo a sessão até a conclusão da Ordem do 
Dia, pelo tempo necessário. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, desde sexta-feira, estivemos 
discutindo lá no meu Estado, no Ceará, a situação de 
dificuldades que passamos em função da estiagem 
prolongadíssima que atinge parte significativa do Nor-
deste brasileiro. 

Considero, Sr. Presidente, que é muito impor-
tante que o Senado também adote as suas iniciativas. 
Considero que V. Exª, diretamente, poderia conversar 
com a Presidente da República acerca dessa questão 
grave por que passa o Nordeste brasileiro. Às vezes, a 
gente pode imaginar: mas o que é que tem a estiagem 
a ver com a Medida Provisória e o Projeto de Lei de 
Conversão? É que está absolutamente tudo interligado.

Essa região do Brasil é a mais penalizada, tam-
bém, com o processo de formação do seu povo. Muitos 
Deputados e Senadores não tiveram alfabetização na 
idade certa. Nos seus bairros, em suas comunidades e 
Municípios do Nordeste, não havia nem escola. Hoje, já 
conseguimos universalizar a entrada no Ensino Funda-
mental. Estamos no processo de universalizar o Ensino 
Médio. Ampliamos sobremaneira a formação superior 
pública, que ainda está muito aquém do almejado pelo 
nosso povo e das necessidades da Nação brasileira.

O que nós estamos discutindo, o que a Nação 
está discutindo, sob o patrocínio, primeiro, do Presi-
dente Lula, agora da Presidenta Dilma, é como am-
pliar os meios que permitem o acesso à criança filha 
do povo pobre – é disso que se trata –, das camadas 
mais pobres da população. 

E digo para vocês, e vocês sabem, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, a mais importante porta de 
entrada da distribuição da riqueza é a formação, é a 
educação, é garantir condições para que a nossa po-
pulação alcance a oportunidade. 

Claro, nos diz o Prof. e Senador Cristovam, mui-
to sabiamente: precisamos nacionalizar, federalizar a 

educação brasileira. E é verdade. Eu considero que 
devemos chegar a esse ponto. Qual o meio, qual o 
mecanismo para alcançarmos essa conquista extra-
ordinária para o povo brasileiro? Alguns passos, ainda 
muito tímidos, foram dados: Fundeb, Fundef. 

Depois, o Presidente Lula resolveu fazer o piso, 
fazendo analogia, da seguinte maneira: O funcionário, o 
escriturário do Banco do Brasil lá de Cabrobó, de Sali-
tre, de Pelotas, do Chuí, até a cidade de Boa Vista, em 
Roraima, têm o mesmo salário. Agora, a professora, o 
professor do Salitre, comparado com São Paulo, Ribei-
rão Preto, ou mesmo com a capital do meu Estado, o 
Ceará, recebe um salário com diferença gritante, que 
não permite a ela ou a ele ajudar na formação do seu 
povo. A maioria corre três escolas, no mínimo.

Vivenciamos uma experiência lá no meu Estado, 
o Ceará, através de uma iniciativa municipal, porque foi 
no Município de Sobral que o ex-prefeito, hoje Gover-
nador, Cid Gomes, iniciou essa busca, essa tentativa. 
A criança precisa aprender a ler, a escrever. Ela precisa 
aprender as operações aritméticas, a somar, subtrair, 
multiplicar, dividir, na idade adequada, na idade certa, 
na hora que em que ela está efetivamente se forman-
do. É nessa hora que, às vezes, o pai, premido pelo 
trabalho, pelas obrigações, não pode estar ali com o 
filho todo dia, ensinando a antiga tabuada, mostrando 
como fazer. A escola pode, a escola é esse instrumen-
to. E é nessa idade, é na idade certa.

Por isso, Sr. Presidente, sem prejuízo das emen-
das que devemos discutir – e há, sim, emendas justas, 
corretas, que buscam aperfeiçoar a medida provisória 
–, devemos buscar um meio, através do nosso Relator 
e da nossa compreensão conjunta, de aprová-las. Aqui 
eu digo que é o meio mais adequado, a forma mais 
adequada de distribuir a riqueza, de preparar bem o 
nosso povo e responder aos anseios de um projeto 
nacional mais cimentado, mais seguro, porque o povo 
vai estar preparado. É disso que se trata.

Por isso, nós não temos dúvida, no nosso Parti-
do, de votar favoravelmente e de observar e examinar 
as emendas que foram apresentadas – e é importante 
que muitas sejam aprovadas porque elas aperfeiçoam, 
melhoram, ajustam e corrigem a Medida Provisória no 
projeto de conversão. Eu enxergo dessa maneira. Nós 
estamos caminhando. 

Se a gente não conseguir a federalização, Sena-
dor Cristovam, a gente vai dar passos que fortalecerão 
esse caminho objetivo. Quem sabe a gente não alcança 
um sistema único de educação, à moda que a gente fez 
com o sistema único de saúde. Seria uma conquista. 

Eu tenho assim esta opinião; talvez a gente possa 
fazer uma frente aqui e dizer: olha, nós vamos montar 
um sistema único de educação no País, com sistemas 
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de repasse fundo a fundo, com compromissos em co-
mum – Governo Federal, estadual e municipal – com 
a educação da criança. É aqui, é a hora de formar o 
nosso povo. 

O lapso entre os filhos de classe média e aqueles 
que têm condições mínimas de colocar seu filho de um 
ano e meio e dois em uma creche escola é enorme, 
é gigantesco. Às vezes, pode significar que a camada 
mais pobre do povo não vai alcançar os demais, não 
chegará a alcançar os demais, e isso fragiliza o pro-
jeto de País. 

Por isso, eu voto favoravelmente, o nosso Parti-
do acompanha o Relator. Evidentemente, nós vamos 
observar as emendas, porque muitas são importan-
tes, e nós devemos buscar corrigir o projeto de lei de 
conversão. 

Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Cyro 
Miranda.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, V. Exª me inscreve em seguida, por 
gentileza?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, V. Exª já está devi-
damente inscrito.

Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Re-
nan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, Rádio Senado, 
TV Senado, imprensa, a MP 586, de 2012, tem como 
objeto o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Cer-
ta, que visa promover a alfabetização de estudantes 
até os oito anos de idade ao final do 3º ano do Ensino 
Fundamental da educação básica pública. 

O apoio financeiro ao Pacto será realizado por 
meio de repasse do FNDE para suporte e formação 
contínua de professores e formação inicial e continu-
ada de professores, com capacitação para educação 
especial, além da premiação de escolas e profissionais 
da educação, reconhecidos pelo resultado alcançado 
no âmbito do Pacto. 

O apoio financeiro destinado à premiação de 
estabelecimento de ensino e docentes será efetivado 
pelo Programa Dinheiro Direto na Escola. O Pacto de 
que trata a Medida Provisória já foi regulamentado 
por Portaria do Ministério da Educação em 2012, que 
detalha aspectos operacionais da iniciativa, tais como 
organização dos cursos destinados aos professores, 
a realização e uma avaliação universal, ao final do 3º 
ano, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira e a distribuição de mate-
riais pedagógicos, entre outros aspectos.

A alteração importante na MP original diz res-
peito à inclusão de suporte para a formação inicial e 
continuada de professores com capacitação para a 
educação especial e a promoção do desenvolvimen-
to dos recursos didáticos, tecnologias educacionais e 
metodologia específica para esse fim.

As maiores críticas à proposta concentram-se 
na meta de alfabetizar as crianças até os oito anos de 
idade, considerada tardia para a conclusão do proces-
so de alfabetização. 

O Governo afirma que essa é uma meta realista. 
Na realidade, essa meta não passa de uma escolha 
política confortável para o Governo. Faltou ousadia, fa-
lou ambição. Uma meta precisa ser desafiadora. Essa 
meta de oito anos mostra a falta de compromisso do 
Governo Federal com a educação deste País. Seis anos 
de idade é a idade de alfabetização na maior parte dos 
países que têm o idioma com complexidade similar à 
oferecida pela Língua Portuguesa. 

Nós chegamos a propor, inclusive, uma alternativa 
a essa meta. Fizemos a sugestão de que essa meta 
fosse escalonada, propondo que a alfabetização se 
desse até os oito anos de idade, ao final do 2º ano do 
Ensino Fundamental e, a partir de 2017, até os sete 
anos de idade, ao final do 1º ano.

Mas nem isso o governo aceitou.
O governo, infelizmente, insiste nessa meta retró-

grada; um retrocesso na política educacional do País. 
Opta pela meta mais confortável, em detrimento do 
avanço, da tendência mundial.

Todos os países desenvolvidos (sobre os quais 
há publicações) alfabetizam os alunos no 1º ano de 
entrada no sistema formal de ensino; 5 anos nos pa-
íses de língua inglesa, 6 anos na maioria dos países 
e 7 anos na Finlândia.

O Brasil realmente está ficando para trás. França 
e Inglaterra estão implantando, desde o ano passado, 
um novo currículo de pré-escola, que prevê a alfabeti-
zação fônica antes do 1º ano de educação compulsória 
(6 anos de idade).

Na Inglaterra, até o final do 2º ano (7 anos) as 
crianças deverão saber ler e escrever; na França, já 
no 1º ano (6 anos).

Os asiáticos seguem a mesma tendência. O Ja-
pão preparou um grande estudo com base na neuro-
ciência, para capacitar professores de pré-escola. A 
China, idem.

Especialistas na área de educação afirmam que 
isso deve aumentar ainda mais a distância que já existe 
entre os estudantes da rede pública e particular, em que 
quase 100% das crianças se alfabetizam aos 6 anos.

Não podemos esquecer de que até as décadas 
de 60 e 70, as crianças nas escolas públicas eram al-
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fabetizadas em um ano e hoje as crianças em escolas 
particulares também são alfabetizadas em um ano.

Outra crítica diz respeito à falta de menção, no 
Pacto, ao número máximo de alunos por docente, a ar-
ticulação dos anos iniciais do ensino fundamental com 
a pré-escola e a jornada em tempo integral, que inclui-
ria, por exemplo, atividades lúdicas e reforço escolar.

A Consultoria do Senado ainda aponta outra po-
lêmica do projeto, na parte que trata da previsão de 
mecanismos de premiação e reconhecimento aos do-
centes e estabelecimentos de ensino pelos resultados 
alcançados na alfabetização.

Essa premiação seria aferida por meio de testes 
nacionais padronizados e enfrenta resistências por 
parte de diversos segmentos da comunidade educa-
cional, especialmente das entidades representativas 
dos profissionais da educação.

Srªs e Srs. Senadores, na cidade de Cocal dos 
Alves, no Piauí, uma escola foi premiada como a melhor 
escola do Brasil. Do interior do Piauí, e ela tem como 
professor o Antonio do Amaral, que foi convidado pela 
Comissão de Educação para vir aqui. 

Então, é um engodo dizer que o Norte e o Nor-
deste não acompanharão esse sistema, porque se é 
possível para uma cidade pequenininha, a cidade de 
João Claudino, no Piauí, Cocal dos Alves, dizer que lá 
está a melhor escola do País, não é possível que as 
outras escolas não consigam o mesmo.

Há pouco conversei com o Senador José Pimen-
tel, que me garantiu que vai escalonar isso no PNE. 

Concorda, Senador? 
Então, como nós temos até o dia 18 de abril, faço 

um apelo ao nosso Relator Eduardo Amorim: por que 
esperar o PNDE? Por que não fazemos isso agora, se 
nós temos até o 18 de abril? 

Há um compromisso já de V. Exª; vamos resolver 
isso aqui. É para o bem do País. Vamos melhorar a 
nossa educação. Vamos fazer um desafio maior. Não 
é possível que, com tantos argumentos, o governo não 
possa entender. 

Faço aqui esse apelo, porque ainda há tempo para 
que o Relator Eduardo Amorim conceda essa maneira 
de entrarmos com a emenda do Senador Alvaro Dias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador... 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington, pela ordem. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu que-
ria fazer uma sugestão. 

Sei que é importante todo o debate que estamos 
fazendo, sei que todos os líderes e parlamentares 
querem expressar aqui sua posição, mas acredito que 
podemos ter o processo de votação e, no decorrer do 
processo, prosseguirmos com a discussão. 

Nós já ouvimos posições diversas de quem é 
governo, de quem é oposição, de quem é a favor, de 
quem é contra. Então, eu avalio que nós poderíamos 
ter esse encaminhamento que proponho a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O encaminhamento sugerido por V. Exª, 
sem dúvida, simplifica e agiliza o processo de votação, 
mas o último Senador inscrito para discutir a matéria é 
o Senador Randolfe. Em seguida, nós começaremos 
a votação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – En-
tão, que maravilha! Será um prazer ouvir nosso grande 
e competente Senador Randolfe.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª para discutir a 
matéria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Pre-
sidente, obrigado, meu caríssimo Senador.

Srs. Senadores, num primeiro momento, quero 
registrar que o nosso voto será favorável à Medida Pro-
visória, mas eu não posso deixar de destacar a timi-
dez da medida para a necessidade histórica do Brasil.

Numa análise rápida, poderíamos celebrar os 
últimos dados do IBGE sobre analfabetismo, sem ra-
zão de comemoração. Nós tínhamos, em 1940 – e vou 
tratar primeiramente do analfabetismo acima de 15 
anos de idade –, 56% da população analfabeta acima 
dos 15 anos de idade; chegamos a 2010 com 9,6% 
da população. 

Embora possa parecer para alguns uma conquis-
ta, e aí esmiuçando mais os dados nós podemos des-
tacar que acima de 15 anos de idade o analfabetismo, 
em 2000, era de 12,8% da população e hoje é de 9% 
da população; ou seja, temos uma redução de 29% no 
mesmo período, entre 2000 e 2010; o índice de anal-
fabetismo em 2000 era de 7,3% e, em 2010, de 3,9% 
– uma queda maior na faixa etária de 10 a 14 anos, 
de 46%, é importante destacar o que não se avançou. 

É importante destacar que, por mais que, em uma 
primeira análise, esses números pareçam impactan-
tes, eles são aquém, se comparados com o conjunto 
da América Latina, se forem comparados, em espe-
cial, com um País que está entre as dez economias 
do Planeta, com um País com um potencial que tem 
o Estado brasileiro. E, comparado com o conjunto da 
América Latina, esses conjuntos de números nos inti-
midam, nos enrubescem.
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Reitero que votaremos favorável à Medida Pro-
visória, mas acredito que nós poderíamos ser mais 
ousados nesta Medida e nas medidas de combate ao 
analfabetismo.

Veja, Sr. Presidente, embora nós tenhamos, nesta 
primeira década do século XXI, reduzido drasticamente 
o analfabetismo, na primeira infância e na faixa etá-
ria entre os 10 e os 14 anos, nós ainda temos 9% da 
população brasileira, acima de 15 anos, analfabetos.

Desses 9% da população brasileira acima de 15 
anos analfabetos, isso representa concretamente 14 
milhões de brasileiros.

Esses números, Sr. Presidente, pela tradição 
histórica do País e pela dívida histórica que nós te-
mos com a educação, são na verdade tímidos, quan-
do comparados em especial com os demais países 
latino-americanos.

Nós temos na América Latina exemplos concre-
tos de que é possível erradicar, declarar o território 
nacional livre do analfabetismo.

A Venezuela conseguiu isso nos últimos 10 anos. 
A Venezuela tinha um índice de analfabetismo que 
chegava a 15%, 20%, de sua população. Em 10 anos, 
chegou a zero o analfabetismo. Cuba realizou isso 15 
anos após a revolução cubana. A Bolívia declarou seu 
território livre do analfabetismo recentemente. O Chi-
le reduziu seus índices de analfabetismo a menos de 
3% da população. 

A primeira limitação apontada à Medida Provisó-
ria é que estamos tratando da alfabetização na idade 
infantil, o que deveria ser algo já resolvido pelo País 
há muito tempo. A Medida Provisória não enfrenta um 
drama do qual ainda padecemos no País, principal-
mente no interior, principalmente no Nordeste brasi-
leiro, principalmente no Norte brasileiro: quase 20% 
da população adulta nessas regiões ainda padecendo 
com o analfabetismo. Esse drama não é concretamen-
te enfrentado. .

A Medida Provisória é positiva, terá o voto favo-
rável, mas acredito, Sr. Presidente, que poderíamos ir 
além, poderíamos dar passos mais largos. É importan-
te a tomada de posição; são importantes os recursos 
alocados para o investimento, mas considero que é 
necessário termos mais ousadia nos atos. 

Reitero a dívida histórica que o Brasil tem com a 
educação de gerações, e não é nem somente de uma 
geração. Esse fato nos envergonha se nos comparar-
mos com outros países latino-americanos. Estamos 
no mesmo patamar de alfabetização de Honduras. 
Estamos no mesmo patamar de alfabetização de paí-
ses que têm uma economia e um potencial econômico 
muito menor do que o nosso. Repito, padecemos, na 
América Latina, de exemplos concretos de países que 

conseguiram, com economias mais frágeis, com eco-
nomias mais limitadas do que a nossa, com potenciais 
menores do que os nossos, concretamente, resolver 
o drama do analfabetismo.

Embora a Medida Provisória seja representativa 
e que nós possamos perceber, nós próximos anos, os 
efeitos que ela trará, embora a medida indique con-
cretamente de onde tirará os recursos, estimados em 
R$2,7 bilhões até 2014 e já R$1,1 bilhão no Orçamento 
de 2013, ainda é pouco para a dívida histórica que o 
nosso País tem que pagar por gerações.

Nós estamos entre as dez economias do mundo 
e ainda padecemos de ser o País que enfrenta a cha-
ga do analfabetismo na primeira infância; a chaga do 
analfabetismo entre os adolescentes e, tragicamente, 
a chaga do analfabetismo no seio da população adulta.

Por mais, votaremos, reitero, Sr. Presidente, fa-
voravelmente à Medida Provisória, manifestando que 
ela é tímida para as medidas necessárias, e seria im-
portante a aprovação, mesmo com o compromisso já 
firmado pela Liderança do Governo de incluir no Plano 
Nacional de Educação a idade mínima de 6 anos, mas 
seria já um passo a mais se aprovássemos a emen-
da em que pelo menos se reduz a idade para 6 anos.

Embora, mesmo com a emenda reduzindo a idade 
para 6 anos, reitero que a Medida Provisória não enfren-
ta uma chaga da vida nacional que é o analfabetismo 
ainda existente fora da idade escolar e que, lamenta-
velmente, ainda acomete 14 milhões de brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a discussão, há sobre a mesa 
requerimentos de destaque.

Eu pediria ao Senador Flexa Ribeiro para nos 
honrar com a sua presença na leitura desses reque-
rimentos.

Com a palavra V. Exª, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu apresentei alguns requerimentos de destaque, creio 
que são três. Neste momento, estou retirando dois de-
les, para concentrar a nossa atenção apenas sobre o 
destaque que versa sobre a emenda do Senador Alvaro 
Dias, que trata de se fixar uma meta mais ambiciosa 
para o programa de alfabetização, para o projeto de 
lei de conversão que estamos examinando – 6 anos 
como meta para alfabetização até 2022.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, na mesma linha...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, na mesma linha, para facilitar e concentrar a 
discussão na questão que foi a mais abordada de todas as 
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argumentações de todos os oradores: não a alfabetização 
aos 8 anos, mas sim aos 6 anos, na pior das hipóteses.

Quero retirar os três requerimentos de destaque 
que falam sobre exatamente aquilo que coloquei no 
meu encaminhamento, ou seja, a concessão dos re-
cursos em proporção inversa ao Ideb. 

Quero retirar, a bem da concentração da argu-
mentação numa única emenda, da iniciativa do re-
querimento do Senador Aloysio Nunes Ferreira, com 
a qual nós estamos inteiramente solidários, que é a 
de abaixamento de oito para seis anos como limite de 
idade para alfabetização, priorizando-se a pré-escola.

É a colocação que faço a V. Exª, ficando, portanto, 
restritos os requerimentos apresentados por Demo-
cratas e PSDB ao requerimento pelo abaixamento de 
oito para seis anos na idade limite de alfabetização. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estão, portanto, retirados esses requeri-
mentos das Emendas 13, 14 e 15, que foram especifica-
dos pelo Senador Aloysio e pelo Senador José Agripino.

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Requerimentos:
Destaque de emenda para votação em sepa-
rado. Nos termos do art. 312, II, do Regimen-

to Interno, requeiro destaque para votação 
em separado da Emenda nº 3, do Deputado 
Jilmar Tatto, oferecida à Medida Provisória nº 
586, de 2012, PLV nº 02/2013.
Senador Walter Pinheiro.
Sr. Presidente, nos termos do art. 312, II, do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
destaque para votação em separado da Emen-
da nº 11, de autoria do Senador Alvaro Dias, 
oferecida à Medida Provisória nº 586, de 2012.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

São os seguintes os Requerimentos na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 211, DE 2013

Destaque de emenda para votação em se-
parado.

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro destaque para votação em separado 
da Emenda nº 3, do Deputado Jilmar Tatto, oferecida 
à Medida Provisória nº 586, de 2012 (PLV nº 2/2013).

Sala das Sessões, em de  de 2013. – Senador 
Walter Pinheiro.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Vo-
tação, em globo, Sr. Presidente, dos requerimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção, nós vamos vo-
tar em globo os requerimentos. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª...

Faça o favor. (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Sr. Presidente, eu retirei os meus três requerimentos 
para concentrar na emenda dos seis anos toda a nos-
sa energia, até porque, se porventura – o que eu não 
acredito – nós viermos a perder no encaminhamento 
simbólico de Lideranças, nós vamos pedir verificação 
de votação.

Então, se V. Exª puder colocar o destaque espe-
cífico desta emenda, para nós, é o nosso interesse. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador José Agripino está pedindo 
que, na forma do Regimento, nós votemos separada-
mente. É isso o que nós vamos fazer.

Passamos à votação. 
Em votação o Requerimento nº 211, de 2013, 

do Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, eu vou pedir para retirar o destaque, até 
porque, na realidade, quando a gente fez o destaque 
para discutir a matéria, tinha um tempo razoável inclu-
sive para que a medida provisória pudesse... Então, na 
realidade, terminou perdendo aí por conta desse risco.

Eu estou pedindo a retirada do destaque, se V. 
Exª assim aquiescer.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO  
Nº 213, DE 2013

Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regi-

mento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, 
do Requerimento nº 211/13, de minha autoria, em que 
solicito destaque para o PLV nº 2/2013.

Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa defere o pedido do Senador 
Walter Pinheiro.

Está, portanto, retirado o requerimento.
Então, passamos à votação do único requerimen-

to. Os demais foram retirados.
Requerimento nº 212, de 2013, de destaque para 

votação em separado da Emenda nº 11, de autoria do 
Senador Alvaro Dias, oferecida à Medida Provisória nº 
586, de 2012.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Está rejeitado o requerimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Verificação, com apoiamento de três 
Senadores. Já há um apoiamento de mais Senadores 
do que o número previsto no Regimento.

Passamos, portanto, à votação nominal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, pelo Partido dos Trabalhadores, eu gostaria 
de, pelos argumentos que já foram utilizados, orientar 
o voto “não”. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington, vamos votar o re-
querimento que pede destaque para votação em se-
parado da Emenda nº 11. Por enquanto, vamos votar 
apenas o requerimento para o destaque.

Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 

Liderança do Partido dos Trabalhadores, orientamos 
o voto “não”, pelas razões dos debates aqui já feitos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PT recomenda o voto “não”.

Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB recomenda o 
voto “sim”, porque o PSDB quer ver aprovada uma 
emenda que estabelece como meta, a meta para al-
fabetização dos alunos da rede pública, a mesma que 
vigora, na prática, para os alunos da rede particular, 
ou seja, alfabetização aos seis anos no 1º ano do en-
sino fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
Democratas vota “sim” e solicita a seus integrantes 
da Bancada que compareçam ao plenário. O nosso 
voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador José Agripino pede aos Se-
nadores que compareçam ao plenário e recomenda, 
a exemplo do que fez o Senador Aloysio, o voto “sim”.

Senador Gim Argello, como vota o Bloco União 
e Força?

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – O Bloco União e 
Força encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Bloco União e Força encaminha o 
voto “não”.

Senador Eunício, como vota o PMDB? 
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– O PMDB encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “não”.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 

Presidente, o PDT encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PDT encaminha o voto “não”.
Senador Ataídes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Faço um registro 
importante, Sr. Presidente. 

Hoje, pela manhã, a Frente da Família se reuniu 
para que pudéssemos trabalhar e discutir a tomada de 
posição do Conselho Federal de Medicina de apoiar 
aborto até três meses, ou seja, 12 semanas. Já é um 
feto bem formadinho, e eles tomaram a decisão de as-
sassinar, apoiar o assassinato e arrancar os pedaços 
porque já está formado: 12 semanas. E decidimos en-
viar um ofício ao Senador Eunício, também ao nosso 
Relator Pedro Taques, à nossa Comissão que discute 
o Código Penal, para ouvir o Presidente do Conselho 
Federal, para que ele possa colocar com claridade 
as razões e a base encontrada para tomar essa posi-
ção. E também fazer uma Mesa – é importante – com 
contrários, para que a gente possa fazer um debate 
importante para o Brasil. Também oficiar à Senadora 
Ana Rita, da nossa Comissão de Direitos Humanos, 
para que também ele seja convidado à Comissão de 
Direitos Humanos e nós possamos fazer uma boa 
audiência pública, com uma Mesa significativa, para 
discutir a posição do Conselho Federal de Medicina e 
a questão do aborto, apoiando a proposta de 90 dias 
– 12 semanas – para um ser humano já em formação 
ser arrancado aos pedaços – assassinado – e jogado 
na lata do lixo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Consulto aos Srs. Senadores se pode-
mos encerrar a votação e declarar o resultado. Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 
Presidente. (Pausa.) 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza, com a palavra 
V. Exª, pela ordem.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
encontra-se sobre a mesa o PLC 119, de 2010, que 
disciplina a jornada de trabalho dos fonoaudiólogos. 
Eu recebi em meu gabinete uma comitiva, defenden-
do que nós pudéssemos pautar esse projeto, que é 
muito importante para a categoria, e já tramitou pelas 
Comissões do Senado, está pronto para votação. Eu 
solicito a V. Exª, dentro da conversa com os Líderes, 
que nós possamos, no momento oportuno, pautar esse 
projeto, que é muito importante para essa categoria.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Não havendo objeção do Plenário, nós 
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pautaremos o projeto sugerido por V. Exª, Senador 
Sérgio Souza.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
dentro da mesma linha...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Enquanto os demais Senadores continuam vo-
tando, só para lembrar que hoje nós estamos receben-
do a visita da nossa Polícia Civil e Militar do Distrito 
Federal. Nós temos dois projetos, V. Exª já autorizou 
incluí-los, já fizemos requerimento de urgência, com 
apoio de todos os Líderes partidários. Logo que ter-
minar esta votação, são projetos por aclamação, que 
serão votados rapidamente. São eles o PLC nº 4 e o 
nº 5, Sr. Presidente.

Então, é uma votação bastante simples, bastante 
rápida, e eu só peço a V. Exª que, logo que terminar esta 
votação, faça essa votação, tendo em vista que eles 
já se encontram na Casa desde o começo da sessão, 
prestigiando esta tão trabalhosa e tão honrosa sessão.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, pela Liderança do PSB, eu 
quero manifestar também nosso total apoio para que 
o PLC nº 4 e o PLC nº 5 sejam apreciados e votados 
logo em seguida.

É importante registrar que, no caso do PLC nº 
4, nós estamos ampliando os quadros da Polícia Civil, 
que, há 20 anos, mantém o mesmo quadro. Portan-
to, é um projeto da maior importância para o Distrito 
Federal, como também o outro que define o reajuste 
da Polícia Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal.

Há um acordo em relação a isso, e nós solicitamos 
que eles sejam apreciados e votados imediatamente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
inclusive inspirados pelo Senador Rodrigo, nós susci-
tamos o PLC nº 6, que trata, entre outros reajustes, do 
realinhamento dos vencimentos dos policiais militares 
e dos bombeiros dos ex-Territórios.

Já protocolizamos junto à Mesa um requerimen-
to de urgência com as devidas assinaturas, para, nos 
termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno, ser 
dada urgência ao PLC nº 6, vindo da Câmara dos De-
putados, que trata também da readequação do plano 
de carreiras da Auditoria da Receita Federal do Brasil 
e da Auditoria Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei 
nº 10.910; do plano de carreiras e cargos da Susep 

e do plano de carreiras e cargos da CVM; da carrei-
ra de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de 
Especialista em Infraestrutura; do plano de carreiras e 
cargos do Ministério de Reforma e do Desenvolvimento 
Agrário, do Incra, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de 
janeiro de 2005; dos bombeiros e policiais militares dos 
ex-Territórios Federais; e dos militares inativos e res-
pectivos pensionistas integrantes da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.

Portanto, Sr. Presidente, é o Projeto de Lei da 
Câmara nº 6. Já protocolizamos junto à Mesa um re-
querimento de urgência com as devidas assinaturas 
e solicitamos as providências por parte da Mesa, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não posso dei-
xar de aproveitar este instante para tratar deste tema: 
eu fiquei muito honrado aqui em ouvir o Senador Cyro 
Miranda citar o Município de Cocal dos Alves, onde 
estive cerca de dez dias atrás, pois temos muito or-
gulho do trabalho feito e da qualidade da educação 
naquele Município.

Sr. Presidente, no meu Estado, nós tínhamos 
42% dos alunos que não conseguiam ter a alfabeti-
zação adequada aos seis anos de idade. Nós con-
seguimos reduzir, nessa última década, para 28%, o 
que é um feito muito grande. Para o que eu chamo a 
atenção – e quero apenas colocar esse depoimento, 
pois aqui há vários que foram governadores, prefeitos, 
secretários? A política, nessa fase, é com o Município; 
com o Município.

Ainda hoje eu estava com um prefeito de uma ci-
dade do meu Estado. Ele dizia que a cidade tem 1.100 
alunos e 18 escolas. Há escolas com 9 alunos; esco-
las com 20 alunos. E eu perguntava para ele: qual é a 
maior escola que você tem? Ela tem quantos alunos? 
“Tem 400”. Eu lhe disse: Pois olha, você não precisa 
nem me dizer que essa é a que tem o melhor Ideb. Ele 
me disse: “Como é que você sabe?” Porque, na verda-
de, as escolas precisam ser reestruturadas para ter o 
tamanho adequado. Em uma escola com 400 alunos, 
você pode ir lá que ela tem biblioteca, tem quadra po-
liesportiva – aliás, o próprio programa está priorizando 
isso –, tem condições de ter reforço, educação física, 
artes, enfim, de ter tudo aquilo que é essencial para a 
qualidade e também para a idade certa.

Fizemos um esforço muito grande nessa direção, 
mas eu quero mostrar aqui, como muitos já repetiram, 
qual é a situação do Brasil. Nós comemoramos aqui 
– e parabenizamos – Estados, como Paraná e Santa 
Catarina, que já atingiram a alfabetização na idade 



13040 Quarta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013

certa, abaixo de seis anos, mas os demais Estados 
brasileiros ainda não conseguiram esse feito.

O que foi proposto aqui, com o Relator, para que 
possamos ter uma meta – podem até achar que não 
é usada, mas eu acho que é –, é sairmos dos atuais 
15,2%, em cinco anos, para algo em torno de oito e, 
em seguida, darmos conta para algo em torno de seis 
anos. Por que isso é importante? Porque é muito fácil 
eu dizer: “Ah, mas é uma nova geração. São novos 
alunos.” O problema é que a estrutura é a velha es-
trutura, é a velha estrutura. A máquina é que precisa 
ser alterada, e não se fazem mudanças substanciais 
como essa tão rapidamente.

Eu queria com isso dizer que eu gostaria muito 
de aqui estarmos, quem sabe, trabalhando a alfabe-

tização até com menos de seis anos, mas essa é a 
realidade do Brasil. Acho que tivemos avanços, con-
seguimos reduzir. Citei o exemplo do meu Estado, que 
reduziu quase à metade do que era, mas é uma média 
ainda muito elevada.

Então, é por essa razão que estamos aqui de-
fendendo uma proposta. Parabenizamos o Relator e 
todos os Partidos que compreendem a necessidade 
de termos uma meta real e que considere essa reali-
dade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação e proclamar 
o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – SIM 24 votos; NÃO 38 votos.

Uma abstenção.

Está, portanto, rejeitado o requerimento.

Passamos à votação do projeto de lei de con-

versão, que tem preferência regimental, nos termos 

do texto aprovado, encaminhado pela Câmara dos 
Deputados.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A partir de agora a pauta está liberada.

Vamos...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Consulto o Plenário se...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Vamos votar a PEC?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – ...não há objeção para nós pautarmos 
a matéria que foi sugerida pelo Senador Randolfe 
Rodrigues. O requerimento não foi lido antes. Não 
havendo objeção do Plenário, pautaremos também 
essa matéria.

Senador Gim Argello, vamos votar a PEC que 
estende os direitos trabalhistas aos empregados do-
mésticos e, em seguida, votaremos as outras matérias 
que estão na pauta.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revi-
são do orador.) – Gostaria que colocasse em votação 
o Projeto de Lei nº 2 da Câmara, porque já tem acor-
do. Todos querem a transposição dos servidores do 
Estado de Rondônia. A expectativa é muito grande lá. 
Antes da PEC, por gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o item 2 da pauta, e todos esses itens 
cuja inclusão na pauta foram sugeridos sem objeção 
do Plenário serão apreciados. Agora, é fundamental 
votarmos primeiro a PEC que estende os direitos tra-
balhistas aos empregados e empregadas domésticos, 
porque precisamos de quorum diferenciado para apro-
var emenda constitucional. Em seguida, votaremos as 
matérias simbolicamente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
então, vamos à votação da PEC das empregadas do-
mésticas.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
de dar uma sugestão a V. Exª. Sou o primeiro inscrito 
para debater essa proposta de emenda à Constitui-
ção, a PEC das empregadas domésticas, e gostaria 
de sugerir que se abrisse o painel enquanto os demais 
Senadores estivessem fazendo as suas colocações, e, 
enquanto isso, vamos votando, se for da concordância 
dos demais Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 66, DE 2012

Discussão, em segundo turno único, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 66, de 2012 (nº 
478, de 2010, na Câmara dos Deputados, tendo 
como primeiro signatário o Deputado Carlos 
Bezerra), que altera a redação do parágrafo 
único do art. 7º da Constituição Federal para 
estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas 
entre os trabalhadores domésticos e demais 
trabalhadores urbanos e rurais.
Parecer sob nº 137, de 2013, da Comissão 
Diretora, que tem como Relator o Senador 
Casildo Maldaner, oferecendo a redação para 
o segundo turno.

A Presidência comunica ao Plenário que... (Pausa.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE) – Eu gostaria que me inscrevesse, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou inscrever todos os Senadores, no 
entanto, o Senador Rodrigo Rollemberg propôs um enca-
minhamento para que nós simplifiquemos esse processo 
de discussão, e a Mesa garantiria a palavra, durante o 
processo de votação, para todos os Senadores. Assim, 
nós poderíamos avançar nesse calendário regimental.

Então, encerrando a discussão, passamos à votação.
Senador Requião.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

V. Exª poderia abrir o painel, Sr. Presidente?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Sem revisão do orador.) – Nós corremos, com esse 
método de votar antes da discussão, o risco de mandar 
para a promulgação antes da votação. Nós estamos 
invertendo. Como podemos votar uma matéria que não 
foi discutida no Plenário? Se não há ninguém inscrito 
para discutir, se encerra. Então, temos um acordo. Mas 
eliminar a discussão é eliminar o Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esse encaminhamento foi sugerido pelo 
Senador Rodrigo Rollemberg. Não havendo objeção do 
Plenário... É óbvio que ele pode ser encaminhado. Em 
havendo objeção do Plenário, que parece ser o caso 
da colocação do Senador Requião, nós vamos ter que 
abrir a lista de inscrição. Se querem isso, fazemos isso.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, os oradores que 
estão inscritos solicitaram que se abrisse o painel para 
votar porque a matéria esta sendo discutida e votada 
já em segundo turno. Então, há uma consciência muito 
grande, tanto que ela foi votada por unanimidade nas 
votações anteriores. Só por essa razão. 
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Então, apelo ao Senador Requião, que está cor-
reto na sua observação, mas, nesse caso, há um de-
nominador comum. Todos estão de acordo. A votação 
anterior foi por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção, nós encerra-
remos a discussão e garantiremos a palavra durante 
o processo de votação.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Na 
votação em primeiro turno, Sr. Presidente, a votação 
ocorreu por unanimidade. Não houve nenhum fato novo 
entre a votação do primeiro e o segundo turno que pu-
desse produzir uma mudança de comportamento no 
voto. Não conheço. Então, eu acho que o procedimento 
proposto pelo Senador Rollemberg é plenamente acei-
tável. Os lideres haverão de se manifestar. Já poderão 
votar. Quem quiser manifestar a sua opinião que o 
faça. Agora, se tivesse havido algum fato novo, entre 
o primeiro turno e hoje, que pudesse recomendar uma 
mudança de voto, eu estaria de acordo com o Sena-
dor Requião. Como não houve, eu acho que os votos 
se repetirão. Por facilidade de procedimento, eu quero 
concordar com a sugestão do Senador Rollemberg.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta, pela ordem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – O nosso partido, o PR, 
concorda plenamente com a sugestão do Senador 
Rollemberg, em virtude da colocação feita agora pelo 
Senador Agripino de que não houve fato novo, nada, 
entre uma votação e outra, e até porque vamos votar o 
último resquício da escravidão no Brasil. É um privilégio 
tarde demais, mas uma noite memorável para o Brasil. 
O último resquício da escravidão. Qualquer argumen-
to de que vai faltar emprego, que não vão... Isso tudo 
é conversa. Vai se acomodar. É uma noite memorável, 
uma pauta positiva desta Casa, das duas Casas para a 
sociedade e para o Brasil e para uma classe de gente 
que tem a origem como eu tenho. Tenho mãe que tam-
bém era uma doméstica. É uma noite de uma alegria 
tremenda. E eu não gostaria que nós prolongássemos 
mais o tempo, Sr. Presidente. O Brasil espera por isso.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Senador?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Senador, eu tenho certeza absoluta que nós vamos 
aprovar a emenda por unanimidade, como foi no primeiro 
turno, mas não vamos chamar de discussão a comemo-
ração do fato. A jurisprudência firmada em se votar sem 
discussão é muito ruim. Então, nós não vamos discutir. 
Está dispensada a discussão porque os oradores inscri-
tos assim desejam, e nós vamos comemorar depois a 
votação. Mas votar sem discussão violenta o Regimento 
do Congresso e estabelece um precedente muito ruim.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E nós só poderemos encerrar a discus-
são em não havendo objeção do plenário.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, eu quero, em nome do Partido dos Traba-
lhadores, até fazer de novo esse apelo. Acho que, se há 
uma concordância... Eu acho o que o Senador Requião 
coloca agora é no sentido, inclusive, da afirmação por 
V. Exª do procedimento. O que há, na realidade, não é 
a eliminação da discussão. São os inscritos que estão 
abrindo mão da discussão, entendendo que há uma 
matéria já transcorrida desde o primeiro turno, que 
nós já fizemos a discussão e que os oradores prefe-
rem fazer a discussão no curso da votação. Portanto...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – (Intervenção fora do microfone.) 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Mas eles estão abrindo mão, Senador Aloysio.

Então, os oradores que quiserem manter a sua 
inscrição mantenham. Não há mudança entre o primeiro 
e o segundo turno. Então, seria importante que a gente 
pudesse, inclusive, dar sequência a essa votação, a não 
ser que algum orador mantenha seu pedido de inscrição 
para fazer a discussão da matéria antes da votação. 

Nós, do Partido dos Trabalhadores e do Bloco, en-
caminhamos, Sr. Presidente, para que possamos abrir 
mão da discussão, para que passemos direto à vota-
ção da PEC dos trabalhadores domésticos deste País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu faço mais uma vez um apelo ao Se-
nado Federal. Nós temos inscritos o Senador Rodrigo 
Rollemberg, a Senadora Lídice da Mata, o Senador Sér-
gio Souza e a Senadora Ana Rita. Eu faço, portanto, um 
apelo para que nós encerremos essa discussão. O Brasil...
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Sr. Presidente, eu concordo com a retirada. Retiro a 
minha inscrição.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Concordo com a retirada também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...que já teve a sua história manchada 
pela escravidão, não pode manter essa nódoa discri-
minatória, e é importante que nós votemos hoje.

A SRa ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente, 
também tenho concordância com o encaminhamento. 
Retiro a minha inscrição para que possamos votar o 
mais rápido possível.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo oradores, suspendemos 
a discussão. (Pausa.)

Melhor dizendo, é encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, para en-
caminhar a votação.

Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por 
favor, abra o painel. 

Os Srs. Senadores e as Sras Senadoras já po-
dem votar.

Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu tenho convicção 
de que nós estamos vivendo um grande dia hoje no 
Congresso Nacional brasileiro. 

Quero cumprimentar todos aqueles que iniciaram 
essa luta, já na Constituinte de 1988. Quero fazer uma 
homenagem especial aqui à Deputada Benedita da 
Silva, que nos honra com sua presença. Quero cum-
primentar a Deputada Janete Pietá e, de forma muito 
especial, cumprimentar a Relatora dessa matéria, Se-
nadora Lídice da Mata.

Realmente, o Brasil hoje dá um passo da maior 
importância para se tornar um país mais justo, mais 
solidário e mais generoso, porque seria inadmissível 
que tivéssemos ainda duas categorias de trabalhadores.

O País tem que se ajustar à modernidade, e, se 
efetivamente houver alguns custos adicionais para 
aqueles que contratam a mão de obra de empregada 
ou de empregado doméstico, haverá um processo de 
adaptação natural, como há todas as vezes em que 
ocorrem mudanças sociais relevantes.

Falo aqui refletindo a posição de várias compa-
nheiras e companheiros. O Senador Gim Argello, por 
uma economia processual para que acelerássemos 

esta votação, pediu também para que eu expressasse 
a sua opinião e a de todos os Senadores desta Casa, 
que, certamente, mais uma vez, por unanimidade, hoje 
farão justiça e escreverão uma página bonita na histó-
ria do Congresso Nacional brasileiro.

Eu me sinto hoje muito honrado, como Senador 
da República, como Senador do Partido Socialista Bra-
sileiro, de estar participando deste momento histórico 
do Parlamento brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Para encaminhar, Sr. Presidente, pela Liderança do 
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o PMDB vem aqui en-
caminhar favoravelmente à aprovação a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 66, que estabelece a igual-
dade entre os direitos trabalhistas dos domésticos e 
dos demais trabalhadores urbanos e rurais do Brasil.

Entre os benefícios, Sr. Presidente, que serão es-
tendidos às empregadas domésticas e aos empregados 
domésticos, destacam-se a contribuição do FGTS – Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço –, o seguro-desem-
prego, o pagamento de hora extra e o adicional noturno.

Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui parabeni-
zar o nosso companheiro peemedebista, ex-Senador 
e Deputado Carlos Bezerra, e também a Senadora 
Lídice da Mata, Relatora dessa matéria, por essa ini-
ciativa tão nobre de dar tratamento isonômico a uma 
profissão tão digna e importante para as famílias bra-
sileiras, que é a profissão de doméstica, das pessoas 
que trabalham nas nossas casas.

Portanto, Sr. Presidente, essa proposta favorecerá 
cerca de 7 milhões de brasileiros, sendo que, desses 
7 milhões de brasileiros 93% são mulheres trabalha-
doras deste País. 

Por essa razão, nós encaminhamos favoravelmen-
te a Proposta de Emenda à Constituição nº 66, mais 
uma vez parabenizando todas aquelas que não tinham 
vínculo empregatício e que, a partir da aprovação des-
sa emenda, dessa PEC, terão os mesmos direitos que 
tem o trabalhador rural, os mesmos direitos que tem o 
trabalhador do comércio, os mesmos direitos que tem 
um trabalhador da indústria.

Portanto, parabéns aos autores. Parabéns, mais 
uma vez, à Relatora Lídice da Mata. Parabéns ao De-
putado Carlos Bezerra. E parabéns a todos que traba-
lham em residência neste País.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, para encaminhar pelo PSDB.

Eu me lembro bem, Sr. Presidente, de que, quando 
aqui cheguei, no ano de 1987, encontrei uma Câmara re-
novada e com a imensa expectativa de uma Assembleia 
Nacional Constituinte que se anunciava, convocada pelo 
então Presidente José Sarney. E, aqui, dentre tantas no-
vas figuras que compunham aquela renovada Câmara, 
encontrei a então Deputada Benedita da Silva, que, hoje, 
com a sua presença, me faz rememorar aqueles tempos.

Lembro-me de algumas discussões em que ela sem-
pre buscava, mesmo quando o tema não era exatamente 
esse, introduzir a necessidade de discutirmos uma nova 
legislação de proteção às trabalhadoras domésticas e con-
tava a sua origem. Independentemente de pensamentos 
políticos, convicções ideológicas, partidos nos quais mili-
távamos, nenhum Sr. Deputado ou Srª Deputada deixava 
de se sensibilizar pelas razões colocadas pela Deputada.

A partir daí, uma corrente se construiu. O tema 
foi discutido na Assembleia Nacional Constituinte com 
profundidade, e, de lá para cá, avanços ocorreram na 
sociedade brasileira em absolutamente todas as áreas. 
O momento marcante se deu com o início dos progra-
mas de transferência de renda no governo do ainda 
Presidente Fernando Henrique. Adensaram-se no Go-
verno do Presidente Lula, mas faltava, Sr. Presidente, 
um avanço específico que permitisse às trabalhadoras 
domésticas ter os mesmos direitos dos trabalhadores 
envolvidos em outras atividades.

Na verdade, o que o Congresso Nacional e o 
Senado da República, Senador Renan Calheiros, fa-
zem hoje é, de fato, e não apenas na retórica – dife-
rente daquilo a que assistimos permanentemente na 
propaganda oficial – dar um passo concreto para nos 
aproximarmos dos países desenvolvidos.

Aliás, Sr. Presidente, na Inglaterra, no final do 
século XIX, já se observava escassez de mão de obra 
semelhante a essa que se vê hoje no Brasil. A partir 
dali, foram criadas condições para um novo tipo de 
trabalhador doméstico. E essa é a conseqüência cla-
ra, Senador Renan Calheiros, a primeira delas, que 
ocorrerá a partir desta votação.

Se investirmos na qualificação da educação, algo 
sempre esperado no Brasil, nós teremos, aí sim, um novo 
tipo de servidor doméstico. O vínculo trabalhista será o 
fator preponderante e as garantias serão efetivas, substi-
tuindo o vínculo familiar que ainda hoje ocorre no Brasil.

Toda transição, sobretudo importante como essa, 
demanda cuidados, demanda ajustes, mas não há, a meu 
ver, neste momento, em discussão no Congresso, uma me-
dida de tanto efeito e de tamanha repercussão para uma 
categoria tão expressiva de brasileiros e brasileiras como 
essa, que eleva as trabalhadoras domésticas, os traba-
lhadores domésticos à categoria de outros trabalhadores.

Vamos continuar, Sr. Presidente, avançando; avan-
çando, repito, com ações concretas como essa, e não 
apenas na retórica.

O PSDB se orgulha de, desde a Assembléia 
Nacional Constituinte, estar trabalhando para que o 
Brasil avance efetivamente para se transformar numa 
Nação desenvolvida, e não apenas numa Nação que 
se desenvolve na propaganda oficial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata, V. Exª cum-
priu um destacado papel para que esta matéria esti-
vesse pronta...

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... para votarmos hoje. Relatou a maté-
ria e pediu prioridade aqui, quando nós homenageá-
vamos as mulheres.

A sua palavra é muito especial nesta noite.
Com a palavra V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para 

encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente.

Eu gostaria de iniciar saudando a Srª Creuza Oli-
veira, Presidente da Federação Nacional das Empre-
gadas Domésticas, que se encontra aqui, na galeria, 
baiana, companheira de muitos e muitos anos de luta.

Creuza, este dia é um dia especial para todas nós, 
mas especialmente para você, que, há tantos e tantos 
anos, é marca nessa mobilização para que nós conseguís-
semos estar aqui, hoje, votando, cumprindo nosso dever 
e comemorando junto com vocês essa grande vitória.

Quero registrar também, Sr. Presidente, e saudar a 
presença da Ministra da Secretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, que é, de nascimento, gaú-
cha, mas, de coração, baiana. A Ministra Luiza também é 
uma grande lutadora em defesa da conquista dos direitos 
iguais para o empregado doméstico do nosso País, com-
preendendo que 57% de todo o emprego doméstico é de 
mulheres negras e que antes já foi muito mais.

Nós sabemos que se trata hoje aqui de um gran-
de momento, de um momento histórico na luta das 
mulheres brasileiras; não apenas das trabalhadoras 
domésticas, mas das mulheres brasileiras.
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E eu quero, portanto, em nome dessas mulheres 
brasileiras, sem dúvida, homenagear minha compa-
nheira Constituinte, juntamente com todos os outros 
Deputados Constituintes aqui presentes – inclusive V. 
Exª foi para nós, naquele momento, um motivo de muito 
orgulho e de referência –, a Deputada e ex-Senadora 
Benedita da Silva. Naquele momento, 25 anos atrás, foi 
a primeira mulher negra, Deputada Federal, a subir à 
tribuna para, como ex-doméstica, defender os direitos 
da doméstica e convencer aquela Assembleia Nacional 
Constituinte a colocar uma parte dos direitos que não 
existiam na Constituição do nosso País.

Quero dizer que, sem dúvida alguma, nós vamos 
enfrentar polêmicas, como já estamos enfrentando. Des-
de o fim da escravidão neste País, o argumento, a cada 
direito conquistado do trabalhador brasileiro, é sempre 
de que vai gerar desemprego e vai gerar o caos. A histó-
ria repetidamente tem desmentido aqueles que buscam 
atemorizar a opinião pública com essa ideia do caos, 
com essa ideia da inviabilidade dos direitos. O passo 
que o Senado Federal hoje está dando aqui é um pas-
so fundamental para garantir a modernidade da vida e 
das relações de trabalho democráticas no nosso País.

E eu quero agradecer, Presidente, de todo cora-
ção, ao Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça, que me indicou como 
Relatora; não apenas por isso, mas também por sua 
posição de ajudar, de contribuir para que nós pudés-
semos ter votado no primeiro turno.

Quero agradecer a compreensão do Senador Aloy-
sio Nunes e do Senador Paulo Bauer, que contribuíram 
para que nós pudéssemos realizar uma emenda de re-
dação que aperfeiçoasse a redação da PEC e estivés-
semos todos aqui vitoriosos no dia de hoje. Sem dúvida 
nenhuma, este é um dia de vitória para o Senado Federal.

Quero também agradecer, Sr. Presidente, a V. 
Exª pela firmeza com que conduziu o cronograma de 
votação desta PEC, pelo compromisso assumido e re-
alizado com a bancada de mulheres deste Senado e 
com a bancada de mulheres da Câmara dos Deputa-
dos e pela decisão que tomou de promulgar essa PEC 
no dia 4, próxima quarta-feira, ao meio-dia, como já 
anunciou, em sessão especial do Congresso Nacional.

Portanto, estamos todos de parabéns!
Muito obrigada a todos os Srs. Senadores e às 

Senadoras nesta noite de hoje. Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Eu gostaria também de comunicar à Casa que 

hoje recebemos a Presidente da Federação Nacional 
das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria de Oli-
veira, que é uma lutadora incansável pela aprovação 

dessa emenda, símbolo maior na luta das empregadas 
domésticas do Brasil.

E gostaria também de comunicar que hoje em-
possamos, como Procuradora da Mulher do Senado 
Federal, a Senadora Vanessa Grazziotin, materializan-
do um compromisso que havíamos assumido com o 
Plenário do Senado Federal.

Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, primeiramente, quero solicitar a V. Exª a jus-
tificativa da não votação do requerimento de forma 
nominal, que aconteceu antes da votação nominal da 
PEC, dizendo que acompanho a orientação da Base, 
votando “não”, portanto.

Mas, Sr. Presidente, com relação à votação da 
PEC sobre os trabalhadores domésticos, é importante 
destacar, como já foi feito aqui, o papel exercido por 
cada um dos Senadores e cada um dos Parlamentares 
do Congresso Nacional, no sentido de nós podermos 
estender os direitos dos trabalhadores a essa impor-
tante categoria dos nossos trabalhadores domésticos 
e demais trabalhadores urbanos e rurais.

É importante destacar direitos, como contribuição 
para o FGTS; seguro-desemprego; adicional noturno; 
remuneração mensal nunca inferior ao salário mínimo; 
jornada semanal de não mais que 44 horas, com 8 horas 
diárias de trabalho; proibição de qualquer discriminação 
em função do sexo, idade, cor, estado civil ou deficiência; 
pagamento de hora extra em valor, no mínimo, 50% do 
valor da hora normal, entre outros direitos.

Portanto, a Liderança do Governo está extremamen-
te satisfeita e honrada de poder estar, neste momento, 
completando esta votação, em segundo turno, juntamen-
te com todas as Lideranças desta Casa, Sr. Presidente. 

A Liderança do Governo também aponta o apoia-
mento e o voto “sim” na referida PEC, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Liderança do Governo recomenda o 
voto “sim”.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para enca-

minhar. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, 
a Liderança do Partido Progressista, da mesma forma 
e destacando o trabalho exemplar da Senadora Lídice 
da Mata, especialmente pela forma como ela, por jus-
tiça, reconheceu todos aqueles que no passado e no 
presente trabalharam tão intensamente em favor des-
ta proposta de emenda constitucional que está sendo 
votada hoje, em segundo turno, nesta Casa. 

O Partido Progressista também se associa às home-
nagens daqueles todos que colaboraram e contribuíram 
decisivamente. E quero dizer à Senadora Lídice da Mata 
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que a Ministra Luiza Bairros é também nossa Ministra 
gaúcha e, como Senadora do Rio Grande do Sul, quero 
festejar a Ministra e todas as Ministras que vieram aqui 
neste momento, para este ato histórico, como disseram. 
E à nossa querida Deputada Benedita da Silva, que honra 
o Parlamento brasileiro, pela sua história e por ter contri-
buído também decisivamente, junto com Carlos Bezer-
ra, para que chegássemos a bom termo nesta votação. 

Parabéns a todos, especialmente à colega Lídi-
ce da Mata e a todos aqueles que contribuíram para 
a conclusão da votação desta emenda constitucional.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esta é uma noite, um dia memorável para todos nós. 
Temos uma série de leis no Brasil que levam nome de 
pessoas pela luta, pelo empreendimento da energia, 
da vontade. Dizia aqui o Senador Aécio Neves que, 
quando chegou à Casa, na Constituinte, lá estava a 
ex-doméstica Benedita da Silva – que está aqui ao meu 
lado, venha cá, fique aqui. A vida dela foi construída 
nos lares, exercendo, gastando suas energias como 
doméstica, trabalho honrado. Minha mãe também era 
doméstica, Dona Dadá, que não está aqui para um 
momento memorável como este. 

Mas, Sr. Presidente, eu pergunto: se a Benedita 
encabeçou a luta na Constituinte, avanços tivemos na 
Constituinte com a luta de Benedita, ela, que já passou 
por esta Casa e voltou para a Câmara, e hoje vê os 
direitos dos trabalhadores, não só mulheres, também 
homens trabalhando como domésticos no Brasil, uma 
conquista que acaba, que sepulta os últimos resquícios 
da escravidão neste País. Por que essa lei não levar o 
nome de Benedita da Silva? A Lei Benedita da Silva, é 
claro! A Bíblia diz que a quem honra, honra. Uma home-
nagem justa a quem de lá veio e lutou pelos interesses, 
sem ter se esquecido do seu passado e das suas raízes. 

Eu sugiro, Sr. Presidente, porque, se isso não rezar 
num texto de lei, o apelido tem que pegar: Lei Benedita da 
Silva. Essa conquista põe os trabalhadores domésticos 
em pé de igualdade, como todo e qualquer trabalhador 
brasileiro. É um orgulho, Senador Vital do Rêgo, para nós, 
podermos viver este momento. Senador Lobão, é um 
privilégio, embora tardio, mas antes tarde do que nunca. 

Eu estou profundamente emocionado, porque fui 
criado num lar de uma mulher doméstica, de ver um 
momento tão importante, tão significativo. Eu lhe agra-
deço, Deputada Benedita, em nome da minha família, 
em nome dos meus irmãos. Tenho tias domésticas em 
São Paulo, que devem estar vibrando agora, na frente 
da televisão, pelos direitos conquistados. 

E viva a Lei Benedita da Silva, que, com muita 
honra, merece que seu nome seja cunhado nesta lei 
para a posteridade, para que os nossos netos saibam 
da luta empreendida, do gesto magnífico de uma agen-
da positiva para a sociedade brasileira, neste momen-
to em que nós aprovamos e sepultamos de vez essa 
indignidade na sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós queríamos registrar, com muita 
satisfação, entre nós a presença da Ministra Eleonora 
Menicucci, Ministra da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República. Ela também 
foi muito importante para que hoje nós pudéssemos 
concluir a apreciação dessa emenda constitucional. 

Quero agradecer também a presença da Minis-
tra Luiza Bairros. V. Exª também colaborou para que 
hoje nós pudéssemos votar essa matéria fundamental 
para o Brasil. 

Eu quero destacar a presença da Deputada Be-
nedita da Silva, que já nos honrou, e nos honrou muito, 
com a sua presença nesta Casa do Congresso Nacio-
nal também, querida amiga. 

Quero registrar a presença da Deputada Janete Pie-
tá; registrar a presença também do Senador, ex-Senador, 
Deputado Carlos Bezerra, que é o primeiro subscritor 
dessa proposta de emenda à Constituição, e conceder 
a palavra, com muita satisfação, ao Senador Paulo Paim.

Com a palavra, V. Exª. Em seguida, a Senadora 
Vanessa, o Senador Gim Argello, Senador Wellington 
Dias, Senador Flexa Ribeiro...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E quero registrar aqui, com muita satisfa-
ção, a presença na Mesa do Senado Federal da Creu-
za, que é uma batalhadora incansável, é Presidente 
da Federação Nacional das Empregadas Domésticas, 
que ajuda o Senado Federal a configurar este grande 
momento para a história do Brasil.

Muito obrigado pela sua presença aqui.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para encami-

nhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não 
vou precisar repetir todos os argumentos que usamos 
ao longo dos debates que fizemos sobre esse tema. 
Eu quero só, como fez V. Exª, primeiro cumprimentar 
a Creuza de Oliveira, essa lutadora por este momento 
tão bonito, e ver você sentada à Mesa. 

Presidente Renan, parabéns pela iniciativa.
Eu acho que ela merece, sim, uma grande salva 

de palmas. 
Como é bom ver você aí, líder nacional das em-

pregadas domésticas, sentada à Mesa. (Palmas.)
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Mas também, Senador Renan, fazer justiça a V. 
Exª e ao Senador Vital do Rêgo. Foi essa coragem, foi 
essa ousadia de fazer com que os nossos trabalhadores 
da área doméstica, homens e mulheres, passassem 
a ter os mesmos direitos que os outros trabalhadores.

O momento é de alegria. De fato é uma sessão 
histórica. Um amigo aqui me dizia que, até um tem-
po atrás, as casas tinham que ter um quartinho para 
a empregada doméstica. Isso já é um avanço. E tem 
outras que não tinham nada e nós aceitávamos. Hoje 
as empregadas domésticas estão recebendo o seu 
título, Senadora Lídice da Mata, de cidadania.

E permita-me que eu lembre de um outro baiano, 
Leonelli, Domingos Leonelli, que não está mais no Par-
lamento, mas Domingos Leonelli foi o primeiro Relator 
lá na Câmara, ainda quando éramos constituintes, do 
seu projeto, Bené. 

Então, homenageio todos, homens e mulheres, 
que dão a sua vida para atender à grande parte dos 
brasileiros. Como disse outro dia, Senador Renan Ca-
lheiros, este, sim, é um projeto que atender aos pobres. 
Todo mundo sabe que neste País a pobreza tem cor: 
a do povo negro. 

Parabéns ao Senado da República e à Câmara 
dos Deputados!

Era isso. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Paulo Paim. 
Realmente, é uma oportunidade para o Senado 

corrigir um grande equívoco social e constitucional, que 
acabou, ao longo dos anos, criando uma subclasse no 
Brasil. E isso não pode continuar. Não poderíamos, de 
forma nenhuma, ter duas legislações, uma para o tra-
balhador como um todo; a outra para os empregados 
domésticos no Brasil.

Quero registrar a presença, entre nós, da Minis-
tra Delaíde Miranda Arantes. V. Exª honra, mais uma 
vez, o Senado Federal com sua presença. (Palmas.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– S. Exª é Ministra do Tribunal Superior do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ela também que foi empregada domés-
tica. É esposa de um amigo muito querido, do ex-Depu-
tado Aldo Arantes, nosso querido amigo, para quem eu 
gostaria de mandar, neste momento, um grande abraço.

Registro também, com muita satisfação, a pre-
sença, entre nós, de Eliana Gomes Menezes, que é 
Presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas 
da Grande São Paulo. 

Senador Walter Pinheiro, Senador Gim Argello, Se-
nadora Vanessa, darei a palavra a todos, com satisfação.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

eu diria que hoje é um dia de muito alegria, principal-
mente para nós, baianos, Senadora Lídice da Mata, 
porque neste plenário a gente tem a honra de ter uma 
representante como a companheira Creuza. Temos 
acompanhado sua trajetória, mas o povo brasileiro 
todo sabe da importante luta empreendida pelas tra-
balhadoras e pelos trabalhadores domésticos deste 
País. Tivemos a honra de ter a Senadora Lídice da 
Mata como Relatora dessa matéria. 

Aqui também, no Senado, como lembrou muito bem 
o Senador Paulo Paim, o Deputado Domingos Leonelli 
foi o primeiro Relator do projeto encabeçado pela nossa 
Senadora Benedita da Silva, que expressou como nin-
guém o teor dessa luta, que trouxe para o Parlamento 
a representação dessa luta e que, de forma brilhante, 
conduziu o processo, Senadora Benedita, para que nós 
transformássemos em lei o que é hoje uma conquista. 

Portanto, o Congresso Nacional, Senador Renan, 
não está entregando um presente, isso não está aqui 
como dádiva. O que estamos fazendo neste momento 
é o reconhecimento, Senador Vital, de uma luta his-
tórica de homens e mulheres, que sofreram, mas que 
resistiram e conquistam aqui hoje, como resultado 
desse esforço, eu diria, o reconhecimento dessa luta.

Portanto, o que fazemos, Creuza, aqui e agora, é 
traduzir na letra da lei aquilo que vocês conquistaram 
na letra, na rua, na batalha, na poesia, na resistência 
e, principalmente, banindo uma das grandes chagas 
da discriminação, do preconceito estabelecido e, por 
que não dizer, rompendo a barreira importante de uma 
escravidão que se havia instalado em diversas etapas 
no mundo do trabalho e, principalmente, quando nós 
fazemos, minha cara Ministra Luiza Bairros, a cons-
tatação da presença de forma intensa de mulheres, e 
mulheres negras, nesse trabalho. 

A cidade de Salvador, minha companheira Lídice 
da Mata, onde V. Exª teve a oportunidade de ser pre-
feita, é uma cidade cujo volume e intensidade desse 
trabalho doméstico faz parte da nossa economia. Por-
tanto, é uma grande conquista do povo soteropolitano, 
mas, aqui e agora, é uma conquista do povo brasileiro 
e, por que não dizer, dessa experiência, Creuza, que 
você tanto tem levado pelo mundo afora, a experiên-
cia da resistência e da luta. Agora, pode levar inclusive 
como a experiência de conquista.

Quero aqui, em seu nome, Creuza, estender este 
dia maravilhoso a todos os trabalhadores e a todas 
trabalhadoras domésticas, esta grande conquista que 
vocês alcançaram. Parabéns!

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para en-
caminhar. Sem revisão do orador.) – Realmente, têm razão 
todos os colegas que me anteciparam ao dizer que nós 
estamos vivendo hoje um dia histórico. É uma daquelas 
datas que ficarão marcadas na história do Brasil! É uma 
felicidade muito grande a V. Exª presidir esta sessão e é 
uma felicidade muito grande para mim poder ter votado nela.

Essa unanimidade representa a unanimidade da 
sociedade brasileira. Independente da luta extraordiná-
ria das mulheres, do trabalho e da dedicação que elas 
fizeram ao longo do tempo, a luta dela foi para conven-
cer alguns que, pela falta de coragem, pelo anonimato, 
não tinham a coragem de chegar lá. Mas não há dúvida 
de que, hoje, a escravatura terminou neste País. Hoje, 
o vestígio da história de como era ela é só para se ver 
em filme. Não se verá mais em nenhuma casa, em ne-
nhum recanto, em nenhum bairro, em nenhuma vila se 
verá aquilo que era o último resquício da escravatura. 

Que bom este Congresso! Que bom esta data! 
Que bom este dia! Que bom este ano em que o Con-
gresso vem tendo posições tão importantes e vermos 
uma hora como esta. Eu fico realmente muito feliz, por-
que é mais uma página negra da história deste País que 
desaparece, é um passo adiante, positivo, concreto e 
leal que nós estamos dando na nossa cidadania. São 
milhões de brasileiros que, a partir de hoje, passam a 
ser cidadãos brasileiros de primeira classe.

Muito obrigado a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Welling-
ton Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, eu estou inscrito e gostaria de falar, mas 
gostaria de fazer um apelo aqui a nossa Procuradora, 
que já faz tempo está aqui pedindo a palavra. V. Exª já 
fez aí uma duas ordens e, depois, altera a ordem. Eu 
queria apelar pela nossa Senadora Vanessa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Pelo 
contrário, Sr. Presidente, nós temos o entendimento 
de que V. Exª está dando a palavra, de forma correta 
e justa, aqui no plenário. 

Mas eu quero dizer, em primeiro lugar, que ima-
gino a alegria que V. Exª está sentindo aí desta Mesa. 
Hoje, em um ato que tivemos pela manhã, V. Exª di-
zia da felicidade de estar na Presidência do Senado, 
quando aprovamos a Lei Maria da Penha, e agora, na 

Presidência do Senado, quando aprovamos a emen-
da constitucional que estende absolutamente todos os 
direitos às trabalhadoras e trabalhadores domésticos. 
Não é mais possível conviver com a Constituição que 
diz: os trabalhadores brasileiros têm direito a isso, a 
isso e a isso, com exceção das empregadas e empre-
gados domésticos. Não é mais possível conviver com 
isso. E hoje, Creuza, o Senado põe fim a isso, como 
já fez a Câmara dos Deputados. 

Fico feliz de ver aqui que foi proposto que se 
chamasse Lei Maria da Silva. Não é uma Lei, é uma 
emenda à Constituição, à Carta Magna deste País. 
Deveria ser Emenda Benedita da Silva e não Lei.

Nós temos aqui entre nós, além de duas ministras 
lutadoras, a Ministra Eleonora Menicucci, a Ministra 
Luiza Bairros, que sabem da importância da conquista 
que temos aqui hoje, mais duas figuras que considero 
simbólicas: a Benedita, que foi Senadora, Governadora 
do Rio de Janeiro e, hoje, Deputada Federal, e a Mi-
nistra Delaíde. Ambas foram empregadas domésticas 
e chegaram à posição que estão hoje. Isso é muito 
importante, é um exemplo à sociedade brasileira. E 
me dizia a Ministra Delaíde que dados da Organiza-
ção Internacional do Trabalho dizem que o Brasil, Pre-
sidente Renan, é o país que tem o maior número de 
trabalhadoras e trabalhadores domésticos. É o Brasil.

Então, o ato que estamos promovendo hoje tem 
reflexo no mundo inteiro. Nenhum país tem mais em-
pregadas e empregados domésticos do que o Brasil. 
Portanto, esse ato é grandioso e simbólico não só para 
o nosso povo, para a nossa gente, mas para o mundo 
inteiro. Então, é uma data de comemoração. É uma 
data de muita alegria, não só para as trabalhadoras 
domésticas, mas para toda a nossa sociedade.

Infelizmente, nas redes sociais, tenho recebido mais 
críticas do que cumprimentos por esta nossa postura. 
Mas quem critica hoje, tenho certeza absoluta, amanhã 
irá aplaudir, porque trazer, garantir à empregada domés-
tica todos os seus direitos é garantir uma sociedade de 
igual, e é isso que marca o povo brasileiro, Sr. Presidente.

Então, cumprimento a Senadora Lídice, que foi 
a Relatora aqui no Senado Federal, que se dedicou 
muito para que a matéria fosse votada, e cumprimento 
todas as mulheres bravas que aqui estão hoje e, ob-
viamente, os homens também.

Parabéns a todos.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para encaminhar. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Da mesma foram que todos já falaram, hoje é um 

dia especial para o Senado. É um dia especial para o 
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senhor, um dia especial para cada um que está aqui, 
porque hoje nós podemos fazer justiça. Hoje podemos 
dizer que temos muito orgulho de ser Senador e de poder 
participar de um dia histórico como este, quando real-
mente acabamos de vez com a escravidão neste País.

Parabéns ao Senado da República. Parabéns aos 
Deputados Federais. Parabéns àqueles que nasceram 
com este projeto, à Ministra, à Bené, a todos vocês que 
tanto lutaram para que hoje isso se tornasse realidade. 
Parabéns ao Deputado Carlos Bezerra, enfim, a todos 
aqueles que lutaram para que hoje pudesse ser realida-
de. Parabéns a cada um que teve a oportunidade de hoje 
poder dar um voto, um voto pelo País, um voto pelo Brasil.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Na mesma 
linha, quero aqui também parabenizar o Congresso 
Nacional, o Senado Federal.

Aprovamos, hoje, em segundo turno, a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 66, que traz, como aqui 
já foi dito, justiça a todos os empregados e emprega-
das domésticas. 

Não era possível haver trabalhadores de segun-
da classe, que tinham direitos diferentes dos demais 
trabalhadores brasileiros. Então, fazemos justiça.

Hoje é um dia histórico para o Senado Federal, 
para o Congresso Nacional. V. Exª já marcou a sessão 
do Congresso Nacional para o próximo dia 3...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na terça-feira.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
... dia 2, terça-feira, às 12 horas, para a promulgação 
desta emenda à Constituição.

Parabenizo todos os empregados e as emprega-
das domésticas do nosso País, em especial aqueles 
do meu Estado, o Estado do Pará. 

Parabéns a todos. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Presidente.

Eu só quero deixar um registro: este Parlamen-
to acaba de corrigir uma anomalia jurídica no nosso 
País, com a aprovação desta PEC das Empregadas. 

Parabéns à nossa brilhante Relatora, Lídice da 
Mata. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu sei que aqui posso afirmar que não só toda a 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, mas também 
todo o Bloco de Apoio – e estou confiante de que, a 
exemplo da vez anterior, teremos unanimidade nesta 
Casa – votarão favoravelmente, aprovando essa im-
portante lei. Fico muito orgulhoso.

Quero destacar o trabalho de V. Exª de trazer para 
as prioridades da Casa temas importantes. 

Hoje, pela manhã – e não posso deixar de dizer 
isto aqui, em plenário –, fiquei muito orgulhoso em ver a 
implantação, com a nomeação da Senadora Vanessa, da 
Procuradoria da Mulher nesta Casa, uma luta das nossas 
mulheres Senadoras, com as nossas Ministras, que nos 
alegram aqui com a presença, sempre na defesa firme. 
Aliás, nesses dias, quando se discutia a criação de secre-
tarias nacionais, eu dizia: olha, cito apenas um exemplo: 
a dedicação da Ministra Eleonora, que está ali, todos os 
dias, na defesa, junto com outros Ministros e a Banca-
da, para a aprovação dessa nova regra das domésticas. 

Eu quero apenas aqui registrar o que foi citado, 
primeiro, pelo nosso Senador Magno Malta e, depois, 
também pela Senadora Vanessa. Quando estávamos 
na Procuradoria, eu vi como foram colocados os de-
poimentos da Lei Maria da Penha,

alguém que ainda foi parte da luta e, em vida, 
homenageada pelo Congresso Nacional. Eu sei que 
foram muitos parlamentares aqui – a Senadora Lídice 
teve um papel fundamental –, nesta Casa, as mulheres 
e os homens de vários partidos, na defesa desta causa.

Mas eu acho que há algo simbólico nisso, que é 
a Benedita da Silva. Eu queria dizer que é fundamental 
que nós tenhamos esta homenagem à Emenda Bene-
dita da Silva como algo primordial. Eu acho que não 
tem nada de homenagem do ponto de vista pessoal. 
Acho que é simbólico. Poderiam escolher tantas e tantas 
mulheres batalhadoras, como as das entidades, enfim. 
Mas eu acho que isso é fundamental. E tenho certeza 
de que, em homenagem até a toda essa história dela, 
nos colocariam com grande responsabilidade, como se 
diz, para ser uma lei que seja plenamente cumprida.

Parabéns, Sr. Presidente. É um orgulho muito 
grande ser parte deste Senado.

Homenageio aqui todas as empregadas domés-
ticas do meu querido Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª, que, 
como Líder da sua Bancada, tem colaborado para que 
nós possamos ter este momento em que o Senado Fede-
ral prioriza a votação de leis para o povo pobre do Brasil.
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Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para en-

caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de cum-
primentar V. Exª pelo destaque, pelo esforço de valorizar 
a luta da mulher nesta Casa. Portanto, V. Exª está de pa-
rabéns neste dia de hoje. Esta vitória é também de V. Exª.

Quero cumprimentar essas valorosas mulheres que 
aqui estão: a Creuza, que é a Representante Nacional 
das Empregadas Domésticas; a Lídice da Mata, grande 
e valorosa Relatora, que tem toda uma trajetória de vida 
dedicada àqueles que mais precisam; as Ministras que 
aqui estão – a Delaíde, a Eleonora, a Luiza – e tantas 
outras que aqui estão representando a luta da mulher.

A presença das Ministras aqui, hoje, significa o 
compromisso dessas Ministras com a luta da mulher, 
com a luta daqueles que são menos favorecidos.

Quero cumprimentar as Senadoras e os Sena-
dores por entender que esta Casa devia à sociedade 
brasileira essa resposta.

É preciso que a gente saiba que a empregada 
doméstica muitas vezes sofre, dentro da casa, discri-
minação, racismo, assédio sexual, trabalho infantil. A 
gente sabe que esse mundo, esse submundo em que 
a gente não entra, precisava ser explorado e dada a 
ele essa transparência.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, com esses 
direitos, vamos acabar com o trabalho infantil, vamos 
acabar com o assédio sexual de mulheres que traba-
lham nesta área.

Portanto, quero aqui me associar a todos aque-
les que já cumprimentaram as mulheres trabalhado-
ras do nosso País. Para cumprimentá-las, eu abraço 
a Benedita da Silva, companheira, Deputada Consti-
tuinte comigo, e que, sem dúvida nenhuma, simboliza 
a mulher trabalhadora, a mulher que ascendeu pelo 
trabalho, pelo esforço e pela dedicação.

Sem dúvida nenhuma, esta vitória é sua, Bene-
dita. Esta vitória é nossa!

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos à Senadora Lúcia Vânia, 
que foi indicada – e tive a satisfação de fazer isso, em 
nome de todos os Senadores – para ser a ouvidora do 
Senado Federal. A expectativa que todos nós temos é 
de que ela, a Senadora Lúcia Vânia, como ouvidora, 
fará um grande trabalho, a exemplo dos resultados 
dos seus mandatos aqui, em nome do povo de Goiás.

Senador Inácio Arruda; em seguida, Senadora 
Ana Rita; em seguida, Senador Randolfe; em segui-
da, Senador Vital.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

não é à toa que tivemos uma primeira votação unânime 
e que há expectativa de todos de que alcançaremos 
uma nova unanimidade. Também não é à toa que temos 
três Ministras presentes neste momento, juntamente 
com Deputadas, Deputados, pronunciamentos de todas 
as bancadas de todos os partidos nesse sentimento, 
D. Creuza, que é um sentimento de brasilidade.

Antes da independência do Brasil, já se lutava 
pela abolição da escravatura, dos negros e de índios, 
mas o conservadorismo seguiu no nosso País, infe-
lizmente. Há muitas nações com assento nas Nações 
Unidas que não têm sete milhões de habitantes.

São sete milhões de brasileiras, especialmente, 
que representam 97% desse contingente, e de homens 
que, mesmo 3%, estão presentes no trabalho domés-
tico. Estão sujeitos, muitas vezes, a essas agressões 
que nos informa com sua experiência de vida a Sena-
dora Lúcia Vânia, que passou por várias estruturas de 
poder, entre elas as ligadas ao serviço social do nosso 
País e sabe, perfeitamente, dessa realidade.

Nós estamos virando uma página, que não con-
seguimos na Constituinte. Assim como não conse-
guimos reduzir a jornada de trabalho para 40 horas 
semanais, não tínhamos conseguido garantir a todas 
as empregadas e empregados domésticos do Brasil 
os mesmos direitos, os mesmos direitos trabalhistas.

Hoje é um dia, sim, para a história, a história do 
Congresso Nacional, e, sobretudo, a história de luta 
dos trabalhadores brasileiros. Aqui, é bom registrar, 
quando a gente sublinha 10 vezes, 15 vezes, Bené, a 
Emenda da Bené, a Lei da Bené é porque se trata da 
luta da mulher, da trabalhadora doméstica, que alcançou 
o posto de Deputada Federal, de Ministra de Estado, 
de Senadora da República, no esforço extraordinário 
de vida, porque se dependesse só tratamento que foi 
dado, historicamente, não alcançava. É a luta extraor-
dinária, a capacidade e a inteligência do nosso povo.

Não é à toa que a gente tem de repetir que aqui está 
Delaíde, que para alcançar o posto de Ministra o Estado 
do Trabalho, na área do Judiciário, passou pelo serviço 
doméstico do nosso País. É o esforço do povo, mostran-
do a sua capacidade, a sua inteligência de povo capaz. 

Quando nós falamos que queremos um projeto 
nacional forte, que queremos ampliar a democracia e 
fortalecer a democracia, que queremos o País cres-
cendo e se desenvolvendo, não podemos jamais dis-
pensar os direitos iguais a todos. E esses sete milhões 
de brasileiros, 97% deles mulheres, representam esse 
sentimento. Essa emancipação trabalhista é, também, 
um reforço à brasilidade, é um reforço ao projeto de 
desenvolvimento do nosso País e vocês vão mostrar, 
ainda mais, o potencial, a força, a energia e a capaci-
dade do trabalhador brasileiro.
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Por isso, Presidente Renan, os nossos parabéns 
a V. Exª, que, mesmo com uma ou outra crítica aqui 
ou acolá, porque essas críticas são absolutamente 
minoritárias, teve a coragem, a sensibilidade de dizer: 
nós vamos, sim, votar essa matéria porque é direito do 
povo que trabalha e produz a riqueza do nosso País. 

Meus parabéns! Uma grande conquista neste dia!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª. 
É importante dizer ao Brasil que está acompa-

nhando a sessão do Senado Federal que essa PEC é 
a PEC da igualdade, essa PEC é a PEC da inclusão. 

É evidente que nós vamos ter inquietações com 
a extensão desses direitos trabalhistas para as empre-
gas domésticas. Mas é importante lembrar nessa hora 
que serão as mesmas inquietações que nós tivemos 
quando aprovamos o Bolsa Família – e eu tive a hon-
ra de ser relator do Bolsa Família –, são as mesmas 
inquietações que nós tivemos quando, como Presi-
dente do Senado Federal, botamos para votar aqui a 
Lei Maria da Penha. As inquietações são as mesmas, 
mas o Brasil está vivendo realmente hoje um grande 
dia. É, portanto, uma homenagem que o Senado faz 
aos empregados e à sociedade brasileira.

Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para encami-

nhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, também 
quero me associar às manifestações dos nossos colegas 
Senadores e das nossas colegas Senadoras. A votação 
e aprovação desta PEC é altamente importante, porque 
assegura a uma camada da população de trabalhadoras, 
em sua maioria domésticas que não tinham até então 
os seus direitos equiparados aos demais trabalhadores 
brasileiros, igualdade de direitos. Isso é fundamental.

Esta Casa hoje comemora com muita alegria, com 
a presença de tantas mulheres lutadoras, mulheres 
que estão nos ministérios, que estão na luta do dia a 
dia na sociedade, que estão aqui no legislativo e que 
querem ver uma sociedade justa, igualitária. 

A votação desta PEC é um passo altamente im-
portante, é um reconhecimento em particular às mu-
lheres trabalhadoras. Essas mulheres que cuidam de 
nossas casas, que cuidam de nossos filhos, de nos-
sos pais, de nossos idosos com muito amor e carinho. 

E dizer, muitas vezes, Creuza, que nós tivemos a 
oportunidade de refletir sobre isso nas audiências pu-
blicas: “Ah, a minha trabalhadora doméstica é como se 
fosse uma pessoa da minha família”, não é suficiente. 
O suficiente é assegurar a essa trabalhadora os direi-
tos iguais, como ter um salário justo, férias, fundo de 
garantia, enfim, todos os direitos que os demais tra-
balhadores brasileiros têm.

Parabéns às mulheres trabalhadoras! Parabéns às 
mulheres que trabalham como domésticas! Parabéns 
a todas as mulheres que aqui estão; às parlamentares 
que contribuíram para que essa PEC fosse aprovada; 
aos colegas Senadores, parlamentares, em especial 
à Deputada Benedita da Silva, autora dessa PEC, e 
também à Senadora Lídice da Mata, que foi a relatora!

Parabéns para vocês e todo o nosso orgulho. Em 
momentos como esse que nós podemos dizer: vale a 
pena ser Senadora da República; é poder celebrar e 
festejar um momento tão importante como este de hoje.

Obrigada, Sr. Presidente, pelo seu apoio e pelo 
seu empenho para que essa votação acontecesse du-
rante o dia de hoje.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exa.
Senador Randolfe Rodrigues. Em seguida, Se-

nador Humberto Costa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador. ) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, essa votação mostra como nosso 
País tem chegado atrasado em temas civilizatórios. Fo-
mos o último dos países da América a declarar território 
livre da escravidão. E lembremos que na escravidão, com 
a edição da Lei Áurea, o conjunto da sociedade brasilei-
ra padecia de temor sobre o que significava aquilo. Ou 
seja, mesmo abolindo a escravidão, no século XIX, boa 
parte da sociedade brasileira achava que o normal era, 
naquele momento, existir dois tipos de pessoas: um, ci-
dadão de direitos; e outra, que era tratada como coisa.

Estamos no século XXI e, mais uma vez, so-
mos um dos últimos países do mundo a passar todo 
o século XX, a passar parte do século XXI com duas 
categorias de trabalhadores: um, pleno de direitos; e, 
outro, tal qual no século XIX eram tratados os negros, 
uma espécie de subtrabalhador. Lamentavelmente, a 
nossa triste tradição patrimonialista portuguesa, que 
forjou o nosso Estado/Nação, legou uma compreen-
são de parte da sociedade que raciocina só a partir da 
perspectiva da Casa-Grande, e não a partir da pers-
pectiva da maioria do povo brasileiro que formou – e 
isso é o que há de belo em nosso País, como já dizia 
Darcy Ribeiro – essa mistura negra, branca e indígena, 
formou a maior riqueza que nós temos, que é o povo 
brasileiro. Em que pese essa riqueza, nós constituímos, 
ao longo dos 500 anos, devido ao lamentável legado 
português, um Estado patrimonialista, um Estado atra-
sado que, felizmente, com o tempo e com a mobilização 
dessas belas mulheres que hoje estão aqui no nosso 
plenário, mulheres como Benedita – você já foi citada 
tantas vezes, que é até irrelevante a minha citação 
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–, que têm sido aqui homenageada, justamente, por 
que, Benedita? Por que, Bené? Você, há muito tempo, 
é o símbolo de que este País não pode ser somente 
o país da Casa-Grande; este tem que ser o País dos 
oprimidos, que são a maioria do povo brasileiro, que 
formou e forjou este País. Este não pode ser um país 
somente de uma elite conservadora, arcaica, escravo-
crata, herdeira do legado da escravidão.

Nesta data, Bené, eu acho que a maior home-
nageada dentre todas – você e a presidenta do nosso 
sindicato nacional hão de concordar – tem que ser e 
deve ser a maior homenageada de hoje; o nome de 
PEC Bené é mais do que adequado, porque você é 
o símbolo de que este País não pode ser somente o 
país dos opressores. Este é o País das pessoas e dos 
trabalhadores e daqueles da senzala que triunfam e 
que vencem, tal qual a data mesmo da Consciência 
Negra, o 20 de novembro. 

Tal qual representou o 13 de maio, como a data 
áurea, eu acho que representa hoje a mesma coisa 
para os trabalhadores brasileiros. Finalmente, no Bra-
sil, nós podemos dizer que existe somente uma cate-
goria de trabalhadores, com os mesmos direitos, com 
os mesmos deveres. 

Lembro até um trecho da bela Internacional So-
cialista: nem mais direitos sem deveres, nem mais 
deveres sem direitos.

Parabéns, Bené!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu serei breve, até porque todos sabem não só do meu 
posicionamento, mas do posicionamento da Bancada 
do PT. O nosso voto e a nossa participação nessa luta 
são emblemáticos desse compromisso. 

Quero aqui, mais uma vez, reconhecer o trabalho 
da Senadora Lídice da Mata, da Deputada Benedita da 
Silva e de tantas outras companheiras e companheiros 
que fizeram e fazem parte dessa luta.

Eu queria aqui só endossar o pedido que a Ministra 
fez hoje pela manhã de que a promulgação dessa emen-
da seja um grande ato político do Congresso Nacional, 
que seja do tamanho da dimensão que essa decisão tem.

Agradeço a V. Exª e parabenizo a todos nós, a 
todo o povo brasileiro. Estamos hoje reparando uma 
desigualdade tremenda no nosso País. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador Renan, 
rápidas palavras, até porque tudo já foi dito em homena-

gem a mais de sete milhões de trabalhadores excluídos 
desde 1988, quando a Constituição Federal consagrou 
os trabalhadores rurais. E aí me reporto, Senador Cássio, 
que foi Deputado constituinte e autor da emenda que 
deu aos trabalhadores rurais esse direito. Lamentavel-
mente, agora, depois de tanto tempo, consagramos, com 
esse direito aos trabalhadores domésticos, os mesmos 
direitos aos trabalhadores urbanos e rurais. 

Acho que o Senado lava a alma e o espírito; cum-
pre o seu papel, valoriza uma agenda positiva, consa-
gra em um mês o trabalho de V. Exª. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania faz o seu papel em 
um momento histórico. 

Parabéns à Senadora Lídice da Mata – um re-
latório belíssimo! E todos nós possamos, agora sim, 
celebrar a abertura do painel.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª que, 
como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, criou todas as condições, inclusive desig-
nando a Senadora Lídice da Mata para ser a relatora 
dessa importantíssima matéria.

Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para en-

caminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
dado o avançado da hora, eu queria, mais uma vez, 
enaltecer a presença das nossas estrelas: a Deputa-
da Benedita, a Deputada Pietá, a Ministra Menicuccii 
e todas essas mulheres que dão o maior brilho a esta 
sessão histórica. Esta sessão que corrige um erro das 
nossas legislações e faz com que as empregadas do-
mésticas, os empregados domésticos passem a ter os 
mesmos direitos que os demais trabalhadores. 

Então, quero fazer um cumprimento especial aqui 
à Creuza Maria de Oliveira, presidente da Federação 
Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e quero cum-, e quero cum-
primentar também a Jane Aparecida da Silva, presidente 
do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado do 
Acre. Todas as empregadas domésticas do Brasil estão 
de parabéns nesta data, e o Senado Federal termina a 
sessão de hoje maior do que começou, porque corrige 
um erro histórico e pratica justiça com essa categoria que 
foi tão injustiçada. Mas, a partir da promulgação desta lei, 
as empregadas domésticas vão ter os mesmos direitos 
que são garantidos aos demais trabalhadores.

Parabéns ao Senado e parabéns a todas as em-
pregadas domésticas do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol. (Pausa.)
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Eu quero comunicar à Casa e ao Brasil que, ain-

da na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, às 12 horas, 

nós estaremos... Perdão, terça-feira, dia 2, às 12 horas, 

nós vamos promulgar, no Auditório Petrônio Portella, 

a PEC da igualdade, a PEC da inclusão, a PEC das 

empregadas domésticas do Brasil.

Todos sabem que alguns itens necessitarão de 
regulamentação, mas o fundamental é que os direitos 
trabalhistas já estão assegurados. Essa é a decisão 
fundamental do Senado Federal.

Eu vou, com a permissão de todos, declarar encerra-
da a votação e proclamar o resultado. (Pausa.) (Palmas.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 66 votos; NÃO, nenhum voto.

A PEC 66 – este é um momento histórico, até 
por isso – está sendo aprovada pelo Senado Federal, 
com 66 votos. 

Dia 2, a promulgação, no Auditório Petrônio Portella.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Seguimos na Ordem do Dia.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello, Senador Cassol, 
Senador Vital.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há três requeri-
mentos já lidos, solicitando, através do apoio de Lide-
ranças, na forma regimental, expressa manifestação 
da Comissão de Constituição e Justiça, até porque 
guardam apoio das Lideranças – de 54 apoiamentos 
de Srªs e Srs. Senadores. Mas, efetivamente, por um 
desejo da Mesa, a Comissão de Constituição e Justi-

ça precisa, como todas as Comissões, ser valorizada 
porque repousa sobre ela a responsabilidade de dar a 
palavra final sobre a constitucionalidade, a juridicida-
de e a regimentalidade de matérias importantíssimas 
tramitando nesta Casa.

E eu entendo, Sr. Presidente – até porque o Sena-
dor Gim Argello trabalha nesta matéria há longo tempo 
–, que chegou a hora de votarmos esta matéria, o PLC 
5 e 4. Como bem colocou o Senador Randolfe Rodri-
gues na apresentação do seu requerimento de urgên-
cia, versando sobre dispositivos tão necessários para a 
Região Norte, que a Comissão de Constituição e Justiça 
prescinde da apresentação e da discussão na reunião 
de amanhã e não obsta à tramitação em plenário.

Por isso, a palavra da Presidência da Comissão 
de Constituição e Justiça é concordar com a apresen-
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tação do Projeto de Lei 5, delegando ao Senador Gim 
Argello a apresentação do parecer; o PLC 4 ao Senador 
Rodrigo Rollemberg, que solicitou e, já na Comissão 
de Constituição e Justiça, era o Relator designado; e 
ao Senador Raupp a apresentação do parecer para o 
qual o Senador Randolfe Rodrigues pediu a urgência.

É a manifestação da Comissão de Constituição 
e Justiça, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nos termos do art. 140 do Regimen-
to Interno, e atendendo à sugestão do Senador Vital 
do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, nós designamos o Senador Gim Argello e o 
Senador Rodrigo Rollemberg para relatores dos pro-
jetos de lei cujas urgências foram aprovadas pelos 
Senadores nesta tarde de hoje no Senado Federal, 
Senador Cassol.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª que 
colocasse agora em votação agora o PL da Câmara 
nº 2, da transposição dos servidores do Estado de 
Rondônia. O Senador Raupp, que é relator, está pre-
sente, assim como o Senador Acir, que também está 
presente. Então, há a expectativa dos sindicalistas, 
de todos que estão acompanhando. Por isso, gostaria 
que V. Exª colocasse em pauta neste instante, já que 
há um acordo de Liderança para aprovar esse projeto 
tão importante para Rondônia e para o Brasil.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – V. Exª, Presidente Renan, 
designou os relatores dos Projetos 2 e 4, perfeito? 
(Pausa.)

Quatro e cinco. Também aprovamos a urgência 
do Projeto 6, do PLC 6 da Câmara. Falta V. Exª e o 
Senador Vital...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não aprovamos a urgência, mas 
consultei o Plenário se não havia objeção. E, em função 
do fato de não haver objeção, colocamos, na Ordem 
do Dia, o projeto sugerido por V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– É preciso também que S. Exª o Senador Vital do 
Rêgo, Presidente da CCJ, faça a designação do rela-
tor do PLC 6.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Eu indico V. Exª, Senador Randolfe.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – Só uma palavra a mais pela or-
dem, com a anuência de V. Exª, com a paciência de V. 
Exª. Não sei se a Mesa ainda pode fazer um apelo a 
mais nesse esforço final de aprovação desses projetos.

A Comissão de Constituição e Justiça, na sessão 
deliberativa da semana passada, aprovou, por unani-
midade, numa sabatina memorável, o Conselheiro Gui-
lherme Calmon para ocupar a vaga de Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça. Essa vaga está aberta 
desde a semana passada. O Conselheiro Guilherme 
Calmon foi aprovado por unanimidade na sabatina. A 
Senadora relatora do Projeto, da indicação, foi a Sena-
dora Ana Rita, aqui presente. Ela defende comigo – o 
Senador Pedro Taques participou da sabatina, o Sena-
dor Aloysio – um esforço ainda hoje. Vamos consultar 
efetivamente o quórum para esse esforço.

Faço um apelo aos Srs. Senadores para, ainda 
hoje, aprovarmos, se pudermos, a indicação do Con-
selheiro Guilherme Calmon.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa concorda com o apelo do Pre-
sidente Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça. Em havendo quórum, seria 
importante que fizéssemos a votação da indicação 
do membro do Conselho Nacional de Justiça. Não há 
objeção nenhuma.

E concordamos também, acatamos também a 
sugestão de V. Exª para designarmos o Senador Ran-
dolfe Rodrigues Relator de plenário do Projeto de Lei 
da Câmara nº 6.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Gos-

taria de renovar a solicitação de V. Exª para o PLC 3 
da Câmara, que pedi para incluir na nossa votação, 
Presidente.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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O projeto para o qual V. Exª pede prioridade já 
está pautado com aprovação do Plenário, com a con-
cordância de todo o Plenário.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para examinar. 
Eu sei do esforço que faz V. Exª em relação ao projeto 
que trata das regras de fundo de participação. Hoje, 
em razão do quórum e das votações que tivemos aqui, 
não há necessidade de ampliar o debate. Queria pro-
por a V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem querer interromper a intervenção 
de V. Exª, mas já interrompendo... (Pausa.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – As 
mulheres sempre em primeiro lugar, Sr. Presidente. 
(Pausa.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, sabemos da relevância do momento, mas 
eu queria apenas repetir: sei do esforço... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, desculpe a 
interrupção, mas a causa era justa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Muito justa, justíssima.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, sei do esforço que faz V. Exª no sentido de 
podermos dar a solução, até por conta da decisão do 
Supremo, sobre as regras do Fundo de Participação.

Então, eu queria aqui propor e pedir a concordân-
cia do Plenário para que pudéssemos abrir os debates, 
prosseguir e, na próxima semana, num quórum fora 
de um período como esse, a gente pudesse apreciar 
com tranquilidade, além do tempo que se dá para os 
entendimentos. 

Ainda há pouco, esteve aqui o pessoal do Rio 
Grande do Sul. Destaco aqui a presença do Governa-
dor Tarso Genro. O nosso Senador Paulo Paim esteve 
tratando com o Relator. Enfim, acho que, apesar de 
estarmos com a pressão desse prazo do Supremo, do 
outro lado há a necessidade de tratarmos do tema, 
pela relevância que tem essa matéria.

Eu queria fazer este apelo a V. Exª, portanto: que 
pudéssemos abrir o debate, mas colocando a votação 
para a próxima semana.

Da nossa parte, plena concordância com as ur-
gências apresentadas aqui de votação relacionadas 

à Polícia Civil, à Polícia Militar, enfim, aos projetos de 
interesse do Governo que foram aqui encaminhados.

Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
É no mesmo sentido do Senador Wellington. Aliás, até 
vou um pouco mais além. Está óbvio que, pelo com-
prometimento do quórum e pelo horário, até o início 
do debate sobre o tema do FPE está comprometido.

Então, parece-me que é de bom tom, Sr. Pre-
sidente, e me parece que há esse acordo entre os 
líderes. O próprio Senador Walter Pinheiro também 
concorda que iniciemos esse debate e que ocorra, 
de fato, a votação na semana que vem, na terça e/ou 
quarta-feira da semana que vem, porque é o tempo 
necessário para os acordos e os ajustes necessários 
e em virtude, obviamente, do comprometimento do 
quorum para a votação desse tema, visto que, para a 
sua apreciação, necessitamos de maioria qualificada, 
por tratar-se de lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Acir, Líder do PDT.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, o segundo item da 
pauta é a regulamentação da transposição dos servi-
dores de Rondônia. Então, peço a V. Exª que coloque 
em votação, porque é uma matéria importante para 
nós, de Rondônia, e há acordo. Os três Senadores 
estão aqui, eu, o Senador Cassol, o Senador Raupp, 
que é o Relator. É uma matéria da maior importância 
para os servidores do Estado de Rondônia. Portanto, 
a gente agradece se V. Exª colocar em votação, para 
que a gente possa seguir a nossa noite de importantes 
projetos votados no Senado, Sr. Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa vai levar em consideração a 
recomendação de V. Exª.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Na mesma linha, com a concordância de 
todos nós...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – ...é um projeto 
muito relevante...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – ...esse projeto 
da transposição. O Senador Raupp já se encontra na 
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tribuna para fazer o relato dele, mas eu só queria dar 
um alerta, tendo em vista e pedindo desculpas ao no-
bre Presidente da CCJ, Senador Vital do Rêgo, porque 
fazer uma votação do Conselheiro na noite de hoje, 
porque a maioria dos Senadores... Como essas outras 
matérias são todas frutos de acordo, eu pediria ao Se-
nador Vital do Rêgo para que não colocasse hoje, não 
pedisse para colocar hoje em votação o membro do 
CNJ, deixando para a próxima terça-feira, tendo em 
vista que a gente tem um quorum garantido. É um nome 
que é de consenso de todos. Só porque hoje a gente 
verifica que não existe o quorum necessário. Todas as 
outras matérias, a de Rondônia, a dos policiais civis e 
militares do Distrito Federal, todos os outros itens são 
de consenso e sem precisar do quorum qualificado. Só 
esse caso, especificamente, precisa do quorum. Então, 
só faço este apelo ao nobre Presidente da CCJ: que 
fique para a próxima terça-feira, porque é uma maté-
ria de consenso também, mas o quorum hoje não se 
faz mais presente.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Apelo atendido. Prudente e serena a manifestação do 
Senador Gim.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Walter Pinheiro. Em seguida, a Sena-
dora Ana Rita.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo em vista 
o próprio desenrolar da sessão, era prioritário e cor-
reto que nós procedêssemos à apreciação da PEC 
dos trabalhadores domésticos, na sequência inclusi-
ve da medida provisória. É evidente que nós temos 
dois fatores que nos movem para o encaminhamento 
feito aqui pelo meu Líder, Senador Wellington Dias: o 
primeiro dos fatores é exatamente aquele que havia 
sido ponderado na semana anterior, a possibilidade 
de esticarmos a corda das conversas, buscando fe-
char todas as tratativas para a votação, e o outro é a 
evidente indisponibilidade, diria, de quórum para que 
possamos apreciar uma matéria da natureza do FPE. 

Mas fica aqui, Sr. Presidente, um apelo para que 
esse esforço a gente estenda, ao máximo, até a pró-
xima semana, só assim teremos condição, inclusive, 
de ter o tempo suficiente para que a matéria chegue à 
Câmara dos Deputados e seja aprovada, já que o pra-
zo que nós temos se encerra no final do mês de maio. 
É uma matéria complexa, envolve interesses das 27 
unidades e, portanto, requer um nível cada vez maior 
na busca desse entendimento. 

O que procurei fazer, Senador Renan, inclusive 
em diversas oportunidades estive conversando com V. 
Exª, ainda quando Líder do PMDB, e agora, inclusive, 
com a Bancada de V. Exª, sob a liderança do Senador 
Eunício, foi, exatamente, buscar a manutenção do piso, 
encontrar a decisão do Supremo Tribunal Federal quan-
do trata inclusive do respeito àquilo que foi pactuado. 
Estados fizeram os seus planos plurianuais, Estados 
aprovaram seus orçamentos. Eles valem, meu caro 
Inácio, principalmente o Plano Plurianual, até 2015. 
Aliás, esta tem sido a ponderação de diversos Sena-
dores quando tratamos de várias matérias, inclusive 
dos royalties: a manutenção do contrato. Estou falando 
de um contrato que é muito mais amplo, um contrato 
que tem uma lei de diretrizes orçamentárias, uma lei 
orçamentária, um plano plurianual e uma lei federal, 
que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, tra-
ta-se de um contrato que é garantido por quatro leis 
do País. Foi aprovado por 27 assembléias, as três leis 
principalmente, e a Lei de Responsabilidade Fiscal 
por este Congresso. 

Então, o que estamos buscando fazer é, exata-
mente, a manutenção desse contrato, dando um prazo 
de transição para que nós tenhamos oportunidade de 
mudar as regras para o estabelecimento da divisão 
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. 

Então, vamos continuar. Estou ainda, até a próxi-
ma semana, fazendo os ajustes necessários, mas nós 
gostaríamos de discutir essa matéria e da compreensão 
das Bancadas, para que pudéssemos ir ao encontro 
dessa matéria, disto que eu coloquei aqui: enxergar a 
regra de transição e, ainda que não tenhamos acordo 
pleno para o posterior, aprovar essa regra, para ado-
tar essas medidas até o cumprimento desse contrato, 
permitindo essa folga aos Estados, a condição de os 
Estados executarem aquilo que planejaram. A partir 
daí, vamos ter tranquilamente aqui o ano de 2013, 
2014, 2015 e, se esticarmos até o próximo PPA, até 
inclusive 2017, para que todo mundo possa inserir, 
modificar, acrescentar e talvez até colocar os pleitos, 
porque eu sei que é natural que cada Estado queira, 
nesse momento, pleitear o aumento da arrecadação, 
por meio do fundo, principalmente em um momento de 
dificuldade, levando em conta que estamos discutindo 
outras receitas, como o ICMS, como a própria questão 
das dívidas dos Estados, a questão dos royalties do 
petróleo e, principalmente, Senador Renan, projeto que 
V. Exª relatou e que diz respeito ao comércio eletrônico.

Portanto, vamos ter a capacidade de entender es-
ses caminhos para chegar a um entendimento e ganhar 
prazo suficiente até para discutir quais as armas que 
vamos utilizar naquilo que queremos encerrar, que é 
a guerra fiscal, mas, se ela continuar, que pelo menos 
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troquemos de armas para que todos os Estados pos-
sam encontrar o caminho para a solução do custeio 
da sua máquina e, assim, também, meu caro Sena-
dor Inácio, e esse é um debate importante, o desen-
volvimento econômico de cada Estado. Não podemos 
só ficar presos apenas à questão fiscal, financeira ou 
orçamentária, mas também à possibilidade de cresci-
mento e desenvolvimento econômico de cada Estado.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Antes de começarmos efetivamente 
a votação, a Srª Secretária-Geral da Mesa me pede 
para lembrar que hoje nós vamos votar também – e já 
votamos na Mesa – a criação de um banco de dados 
que disponibilizará dados socioeconômicos, financei-
ros, tributários e demográficos, que poderão ser aces-
sados pelos Senadores para análise de projetos, bem 
como por toda sociedade civil, sem qualquer custo. 
Também poderá, com esse banco de dados, ser con-
sultado o histórico das operações de crédito pelos Es-
tados autorizadas pelo Senado Federal; os repasses 
de recursos federais para Estados e Municípios; e os 
investimentos diretos da União em Estados e Municí-
pios, dentre outros.

Esse é mais um instrumento importante e fun-
damental, mais um instrumento de transparência do 
Senado Federal que esta Casa coloca à disposição 
da sociedade brasileira, à disposição da cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 2, DE 2013 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 147, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2013 (nº 
4.787/2012, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
as tabelas de salários, vencimentos, soldos e 
demais vantagens aplicáveis aos servidores 
civis, aos militares e aos empregados oriundos 
do ex-Território Federal de Rondônia integrante 
do quadro em extinção de que trata o art. 85 
da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e 
dá outras providências.

Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Eu já estou na tribuna, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª para dar um pa-
recer sobre o projeto e a emenda que se encontra 
sobre a Mesa. 

É a seguinte a Emenda:
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a proposição, de autoria 
da Presidente da República, ocupa-se principalmente 
de regulamentar a situação de agentes públicos do 
ex-Território Federal referido, no caso da opção de 
que cuida o art. 86, da Lei n° 12.249, de 11 de junho 
de 2010, a partir de 1º de março de 2014, para os in-
tegrantes das Carreiras do Magistério, e a partir de 1º 
de janeiro de 2014, para as demais Carreiras.

Regula também a situação dos policiais militares 
e bombeiros militares a partir de 1º de janeiro de 2014, 
ou da formalização da opção referida anteriormente, 
quanto à remuneração.

Ainda, institui e regula o Plano de Classificação 
de Cargo do Quadro em Extinção do Ex-Território Fe-
deral de Rondônia.

À altura do art. 9º, oferece regramento legal aos 
empregados do ex-Território Federal e cuida de regular 
os efeitos da opção a que se refere o art. 86, da Lei n° 
12.249, de 11 de junho de 2010, já referida.

Em disposições finais, veda decréscimo remu-
neratório e permite à União, por meio de convênio, a 

delegação de competência ao Governador de Rondô-
nia para a prática de atos administrativos relativos ao 
pessoal citado.

Em anexos, são veiculadas tabelas relativas à 
estrutura remuneratória e à remuneração das diversas 
Carreiras abrangidas pelo projeto.

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto 
chega ao Senado Federal para a fase revisora do pro-
cesso legislativo ordinário.

O projeto foi, primeiramente, distribuído à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Com a apro-
vação de requerimento de urgência, a matéria passa 
a ser analisada por este Plenário.

Foi apresentada uma emenda de plenário.
Antes de continuar o relatório, quero aqui agra-

decer o apoio de todos os Líderes e também do Se-
nador Ivo Cassol, do meu Estado, e do Senador Acir 
Gurgacz, que é Líder do PDT – e o Senador Ivo fala 
aqui também pelo PP. Agradeço o apoio de todas as 
Lideranças do Senado e da Câmara dos Deputados e 
também da Deputada Maria Raupp, que está aqui com 
vários sindicatos, com presidentes de sindicatos – o 
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projeto foi votado em regime de urgência na Câmara 
dos Deputados e, agora, no Senado Federal.

Análise.
Preliminarmente, cumpre destacar a inexistência 

de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, 
uma vez que a autoria da proposição em exame é da 
Presidente da República, o que preserva a inteireza 
do comando inscrito no art. 61, § 1º, II, “a” e “c”, da 
Constituição Federal.

A tramitação no Congresso Nacional preserva 
rigidamente as normas do devido processo legislativo, 
pelo que não há vício a registrar.

No mérito, deve ser referido o efeito da regula-
mentação da situação funcional de servidores, empre-
gados e militares do antigo Território Federal de Ron-
dônia, os quais, pelos termos da proposição, passam 
a ter regramento normativo claro e preciso. A previsão 
de existência de um Plano de Classificação de Car-
gos para os integrantes do Quadro em Extinção dos 
referidos agentes públicos, aliada à manutenção da 
sua cessão ao Governo do Estado de Rondônia, com 
ônus para a União, oferece respostas satisfatórias a 
situações pendentes há anos e que vinham impedindo 
o adequado tratamento jurídico e normativo dos que 
prestaram e prestam serviços ao atual Governo do 
Estado da referida entidade federativa.

A emenda de plenário, apresentada pelo ilustre 
Senador Ivo Cassol, tem por finalidade inserir no tex-
to do projeto artigo assegurando direitos e vantagens 
dos servidores civis, militares e empregados, ativos e 
inativos. Ocorre que o Projeto de Lei da Câmara n° 2, 
de 2013, é claro ao dispor que a opção pelo quadro 
federal não poderá resultar em perdas remuneratórias; 
dessa forma, não há perda para nenhum servidor que 
optar pela transposição.

Conforme a Nota Técnica n° 65, de 2013, enca-
minhada pelo Ministério do Planejamento, a transpo-
sição estará sujeita ao arbítrio dos interessados, que 
poderão sopesar as situações decorrentes da sua re-
lação jurídica com o Estado e os Municípios à propos-
ta ofertada pela União e escolher aquela que melhor 
atenda aos seus anseios.

No que tange ao argumento sobre a supressão de 
benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-moradia, 

auxílio-natalidade, auxílio-funeral, dentre outros, aos 
militares do ex-Território de Rondônia, a nota técnica 
acima mencionada esclarece que tal afirmativa não se 
justifica, considerando que o art. 3º do projeto trata da 
estrutura remuneratória dos militares. Assim, tais auxí-
lios não compõem a referida remuneração. Por outro 
lado, tais benefícios estão contemplados no art. 4º do 
PLC n° 2, de 2013, o qual estabelece que as vantagens 
instituídas pela Lei n° 10.486, de 2002, estendem-se 
a esses militares.

Quanto à perda de vantagens advindas de de-
cisões judiciais transitadas em julgado, é relevante 
mencionar que, em relação a essas vantagens, em-
bora não mais perceptíveis como decisões judiciais, 
o seu quantum integrará a remuneração dos militares 
optantes na forma de VPNI, espécie remuneratória que 
tem por finalidade garantir a irredutibilidade de venci-
mentos em observância ao entendimento consolidado 
pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, essas deci-
sões são originárias de relação jurídica estabelecida 
entre militar e outros entes da Federação, razão pela 
qual os efeitos advindos dessas decisões não obrigam 
ou submetem a União à sua manutenção, eis que se 
estará estabelecendo uma nova relação jurídica para 
os que optarem pela transposição.

Nesse sentido, entendemos que o projeto já con-
templa o teor da emenda apresentada.

O voto, Sr. Presidente. 
Pelo exposto, opinamos pela constitucionalidade 

e juridicidade e, somos, quanto ao mérito, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara n° 2, de 2013, e 
pela rejeição da Emenda n° 1, de Plenário.

Eu queria, mais uma vez, manifestar os nossos 
agradecimentos pela paciência aos servidores do nos-
so querido Estado de Rondônia. Também, mais uma 
vez, o nosso muito obrigado aos sindicatos, a todos 
os sindicatos civis e militares do Estado de Rondônia. 
Mais uma vez, o nosso muito obrigado aos Deputados 
Federais, ao Senador Ivo Cassol, ao Senador Acir Gur-
gacz e a todos os Líderes do Senado e da Câmara.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente, só para completar e ajudar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Valdir Raupp é 
favorável ao projeto e contrário à emenda.

Senador Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revi-

são do orador.) – Com certeza, o meu propósito nessa 
emenda simplesmente foi garantir, ao mesmo tempo, 
o direito já adquirido de todos os servidores do ex-Ter-
ritório do Estado de Rondônia sobre suas remunera-
ções, seus soldos, seus proventos, sua aposentadoria, 
pensão ou ainda supressão ou redução de qualquer 
benefício e vantagem percebida, a qualquer título.

O Relator, Senador Valdir Raupp de Matos, expôs 
a nota técnica que foi mandada para que ele pudesse 
concluir o relatório, contemplando todos os servidores 
do Estado de Rondônia.

O que nós queríamos, na verdade – os três Se-
nadores aqui e os Deputados Federais –, era que, 
até 1991, se mantivesse da maneira como tinha sido 
aprovado na PEC. Mas, infelizmente, isso não foi pos-
sível. Dando-se essa oportunidade até 1987, o que nós 
queremos é garantir o que já estão ganhando. Caso 
contrário, um funcionário público que ganha hoje R$5 
mil por mês, se retirarem os benefícios, amanhã pas-
sará a ganhar R$3 mil por mês e não vai querer passar 
para o quadro da transposição, o quadro da União, o 
que, portanto, seria um prejuízo.

Então, a minha emenda só veio ao encontro de 
beneficiar os servidores do quadro federal e também 
os que estão vindo agora e estão sendo contemplados.

Portanto, quero parabenizar todos os servidores 
públicos, os representantes e os sindicalistas que es-
tiveram juntos.

Eu recebi manifestações do Sintero, do Sindsau-
de, do Sinsepol, que concordam e concordaram com 
a proposta relatada pelo nosso Relator Valdir Raupp 
de Matos.

Portanto, o PP vota favorável à transposição dos 
servidores do Estado de Rondônia.

Obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Cassol.
Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero 
cumprimentar o Relator da matéria, Senador Raupp, 
pelo brilhante relatório que faz sobre essa matéria da 
maior importância para os servidores do Estado de 
Rondônia. 

Cumprimento todos os servidores do Estado, que 
vão poder fazer, enfim, a tão sonhada transposição 
dos quadros do Estado para os quadros da União e 
melhorar ainda mais o salário que ganham. Essa é a 
grande expectativa de todos os servidores do Estado.

Então, fica aqui o nosso cumprimento ao Senador 
Raupp, que fez um excelente trabalho relatando essa 
matéria, juntamente com os Deputados Federais, em 
especial os Deputados Federais do Estado de Ron-
dônia, e com os nossos sindicalistas, que estão aqui 
representados pelos presidentes dos sindicatos.

Cumprimento todos os servidores.
Que enfim aconteça essa tão sonhada transpo-

sição dos servidores dos quadros do Estado para os 
quadros da União.

Essa é uma expectativa grande que ocorre hoje. 
Trata-se de um trabalho antigo que está sendo feito 
aqui no Congresso Nacional, hoje defendido pelo nos-
so Governador Confúcio Moura e também defendido 
no Ministério do Planejamento.

Portanto, cumprimento, mais uma vez, todos os 
servidores do Estado de Rondônia.

Parabéns ao nosso Senador Valdir Raupp de 
Matos, que fez um relatório que atende a todas as 
categorias, a todos os sindicatos, enfim, a todos os 
servidores de Rondônia.

Era isso que tinha para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe. (Pausa.)
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, a pedido do Senador 
Wellington Dias para que eu falasse pelo Partido dos 
Trabalhadores, quero cumprimentar o Relator, os Se-
nadores, os Deputados Federais e também V. Exª, por 
colocar, mais uma vez, um projeto como esse em pauta.

Lembro-me aqui da nossa querida Fátima Cleide 
– todos se lembram dela, não é, Senador Valdir Raupp? 
–, que lutou muito por essa PEC, foi à tribuna inúme-
ras vezes e cumpriu também um papel fundamental.

Então, cumprimento todos os Senadores, os De-
putados e lembro-me aqui também do trabalho feito 
pela nossa querida ex-Senadora Fátima Cleide.

Naturalmente, encaminhamos a favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Senadoras e os. Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação da emenda, de parecer contrário.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada... Rejeitada, melhor dizendo. 
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na verdade, é o item 20 que está sen-
do priorizado.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
desde sexta-feira que eu e meus colegas Senadores, 
juntamente com a Bancada do meu Estado do Ceará, 
estamos às voltas com um dilema social. Trata-se de 
uma questão ambiental, cíclica, porque acontece se-
guidamente na nossa região.

Estamos, Sr. Presidente, vivendo uma seca du-
ríssima. Não é uma questão simples. Ela foi grave, em 
2012, e continua gravíssima, em 2013.

Há muitas medidas sendo adotadas. A Presi-
dente Dilma tem tido uma grande sensibilidade, mas 
apelo a V. Exª para que a gente converse com a nos-
sa Presidente.

V. Exª, como Presidente do Congresso Nacional, 
Presidente do Senado, nordestino, conhece bem esse 
dilema nosso. As pessoas estão sendo assistidas. Há 
comida, água para todos, mas o pequeno produtor, o 
médio produtor está endividado, perdeu os cabritos, per-
deu as suas vaquinhas, está liquidando essa economia 
rural. E isso não ocorre só no meu Estado do Ceará.

Nós estamos vivenciando esse dilema. Na manhã 
de hoje, não saí do Ceará por conta desse problema 
da estiagem na minha região, no meu Estado, que 
também atinge praticamente todo o Nordeste e sobe 
pelo Estado de Minas Gerais.

Existe uma série de propostas sendo apresenta-
das. Eu quero apelar a V. Exª para que tomemos uma 
iniciativa no Senado Federal. Não se trata de mais uma 
comissão ou de mais uma subcomissão; não é nada 
disso. Precisamos ir à Presidente, com V. Exª condu-
zindo os Senadores do Nordeste brasileiro, para nos 
dar a oportunidade de dialogar com a Presidente e ver 
se nós destravamos.

Vou dar um exemplo. A Presidente disponibilizou 
700 mil toneladas de milho para alimentar o nosso re-
banho. Sinceramente, se depender dos carimbos que 
temos que obter do Ministério do Planejamento, do 
Ministério da Fazenda, da Conab, da Integração, esse 
milho não chegará à nossa região. Nós precisamos 
de perfuratrizes, e, novamente, Sr. Presidente, pelos 
mecanismos adotados e com os nossos modelos lici-
tatórios, etc e tal, elas não chegam! É emergência! E 
emergência exige atitude nossa.

Os nossos pares que nos acompanham sabem 
disso e compreendem a situação. Há poucos instan-
tes, eu estava discutindo com V. Exª; com o Senador 
Agripino, que é de um Estado vizinho ao meu; com o 
Senador Cícero Lucena, da Paraíba, do outro lado; 
com os companheiros do Piauí, logo encostado do ou-
tro lado do Ceará, assim como Pernambuco e Bahia, 
que estão mais afastados. Todos estão passando por 
essa realidade, que exige de nós uma iniciativa de di-
álogo. Nós precisamos encontrar uma forma de tirar 
a burocracia do meio. Sinceramente, não é possível 
continuarmos assistindo a isso.

A Presidente disponibilizou o dinheiro: “Está aqui 
o dinheiro”, mas ninguém pega, ninguém alcança es-
ses recursos, porque não consegue com o mecanismo 
existente hoje; não consegue.

Nós vamos viver o dilema que vivem algumas 
regiões, mas que chama mais a atenção. Houve uma 
tragédia com 33 mortes no Rio de Janeiro, o que, evi-
dentemente, chama muito mais a atenção, mas nós 
estamos vivendo um dilema maior do que esse, no Nor-
deste brasileiro. Infelizmente, no Rio morreram essas 
pessoas, porque parte da burocracia brasileira ainda 
não permitiu que o Rio de Janeiro pudesse alcançar 
as medidas previstas no ano passado. E nós não po-
demos deixar que isso continue acontecendo com a 
nossa Região, o Nordeste brasileiro.

Por isso, eu apelo a V. Exª. Sei da sua sensibilida-
de. V. Exª conhece o problema, e a nossa Presidente 
também. Então é preciso...

Eu chamo a atenção do nosso Plenário. Conversei 
com V. Exª; estou falando aqui porque já conversei com 
V. Exª. Nós precisamos tomar uma atitude. Às vezes, 
o Governo precisa também da nossa fala. Precisamos 
chegar até o Governo e, especialmente, promover um 
diálogo com a nossa Presidente, para que possamos 
desembaraçar o caminho da solução de problemas 
emergenciais como esse que nós estamos vivendo 
na região nordestina, especialmente, no meu caso, lá 
na nossa região do Ceará.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Eu acho importante o Senador 
Inácio tocar nessa questão.

Na última sexta-feira, na sexta-feira próxima pas-
sada, a Presidenta Dilma fez uma reunião com todos os 
Ministros envolvidos nessas áreas que obrigatoriamente 
dialogam com essa grave crise. Portanto, desde 4 de 
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janeiro de 2012, nós travamos essa batalha. A primei-
ra reunião, Sr. Presidente, feita aqui ocorreu no dia 4.

Eu estive, nesse final de semana, na região pró-
xima a Juazeiro, portanto, fronteira com Petrolina, com 
o Ministro da Integração e o Governador Jaques Wag-
ner. Após a nossa visita, o Governador Jaques Wag-
ner, meu caro Inácio, e o Ministro Fernando Bezerra se 
deslocaram para Brasília para essa reunião. Ainda na 
quinta-feira, Inácio, falei com o Ministro da Agricultura 
e dei uma sugestão para a gente pegar um navio no 
Porto de Paranaguá, um navio levando milho, porque 
temos vários problemas em relação ao transporte do 
milho. Onde é possível colher milho? No Nordeste, não 
tem milho em lugar nenhum; o milho está no Centro-
-Oeste e em uma parte expressiva no Sul.

Tem uma crise aqui, mas tem uma crise também 
lá fora. O preço do milho, Senador Jucá, disparou no 
mercado internacional. Então, algumas pessoas prefe-
rem exportar. A soja, Senador Pimentel, que está numa 
grande safra, absorve boa parte da frota de logística 
para a sua distribuição.

Eu tive, inclusive, na quarta-feira à noite, Senador 
Renan, reunião aqui em Brasília com diversas empre-
sas, Senador Gim, que têm...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Senador Walter, V. Exa sabe que a Argentina, para re-
solver esse problema de abastecimento interno, teve 
que tomar medidas de governo.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – De 
governo, exatamente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Em relação à questão de se manda para fora ou se 
deixa para o seu rebanho.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Por isso é que eu quero chegar nisso. Ainda que nós 
tenhamos problema, Senador Eunício, nessa questão 
principalmente da nossa vegetação, porque vai perder 
também o capim, é bom lembrar que toda cria que se 
vai não tem chuva que devolva.

Agora, por exemplo, o Governador da Bahia tomou 
a decisão de comprar 40 matrizes. É difícil, inclusive, 
achar onde comprar. E, se levar para lá, a gente não 
tem como dar alimento. Então, nós estamos em uma 
crise que não é pequena.

E aí, Senador Renan, apresentou-se um outro 
problema aqui. A Presidenta Dilma vai anunciar as me-
didas no dia 2, na cidade de Fortaleza. Vai ser difícil a 
Bancada do Nordeste, no dia 2, estar aqui no plená-
rio, diante inclusive da gravidade. Vai ser muito difícil.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Vamos ter que marcar à noite a nossa promulgação, 
Sr. Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
Nordeste tem aqui 27 Senadores. É impossível que 
um Senador do Nordeste fique fora dessa reunião na 
cidade de Fortaleza. Inclusive, a gente já quer pedir 
aos Senadores de Fortaleza aqui que providenciem lá...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Salvo-conduto garantido para todos!

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –... 
para todos nós adentrarmos a cidade de Fortaleza.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Dia 2 será a promulgação da PEC.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
É, mas coincidiu.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É 
para isso que eu quero chamar a atenção. Há esse 
fato. A Presidenta Dilma já marcou, está indo à reu-
nião da Sudene, vai aproveitar para fazer esse debate, 
anunciar essas medidas, um esforço para a gente su-
perar todas essas crises. Então, teremos que ajustar 
na nossa agenda entre hoje e amanhã, dialogando. 
A Presidenta Dilma está fora do País. É por isso que 
acho que o apelo a V. Exa é importante, para que V. 
Exa inclusive lidere esse movimento aqui da Casa, no 
sentido de que nós possamos já levar nessa reunião 
do dia 12 medidas concretas para solucionar esse 
grave problema.

É uma aflição. A Bahia, Senador Renan, tem 270 
Municípios que estão localizados no território conhecido 
como Semiárido, que eu chamo de Sertão produtivo, 
porque quem enfrenta seca como essa e consegue 
ainda produzir não pode ser chamado de Semiárido, 
é Sertão produtivo. Isso é 70% do nosso território, 
70%! Estamos vendo gente morrer também, não só 
animais. Estamos vendo gente inclusive abandonar a 
sua propriedade e se deslocar para as sedes. Só que 
nas sedes já começamos a conviver com o problema. 
Em cidades grandes na Bahia, como Senhor do Bon-
fim, próxima a Juazeiro, nós estamos vivendo já um 
momento de... Você começar a trabalhar não é mais 
controlando a distribuição de água, não. É a completa 
escassez de água para o consumo humano. 

Nós já estamos praticando todo tipo de medida. 
Não pode mais levar a água para fazer irrigação, para 
preservar o consumo humano e o consumo animal. 
Então, esse racionamento já está sendo feito. Agora, 
nós estamos entrando numa fase em que não tem nem 
como racionar. É zerar o fornecimento!

Então, não é uma crise qualquer, e é importante 
que a gente possa somar a essas iniciativas, com a 
presença dos governadores, mas somente da nossa 
Bancada do Nordeste, para a gente tomar medidas ur-
gentes e efetivamente se somar a essas iniciativas que 
a Presidenta vai anunciar, e que a gente possa, de uma 
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vez por todas, não só aliviar o sofrimento, mas entrar 
também com medidas perenizadoras, Senador Renan. 

A liberação de recursos para a construção de 
adutoras, perfuração de poços artesianos, barragens, 
aguadas, enfim, medidas que estão sendo tomadas, 
mas nós precisamos ampliar essa nossa capacidade 
de ir ao encontro do desejo do sertanejo, que quer ver 
solução para resolver esse grave problema.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, eu não posso convocar V. Exª para a 
reunião da Sudene, mas é imperativa a presença de 
V. Exª nessa reunião.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a realidade nor-
destina todos nós estamos acompanhando, e temos 
hoje a maior seca dos últimos 50 anos. São mais de 
12 milhões de pessoas que já não têm mais água para 
beber, e o estoque de alimentos está desaparecendo, 
porque já não tivemos em 2012 a produção do feijão, 
a produção do milho e de outras questões que nos 
alimentam.

Nós precisamos, Sr. Presidente, ter uma reunião 
formal com a nossa Presidenta da República, antes 
da reunião da Sudene, no dia 2, e nós pediríamos a 
V. Exª para coordenar essa reunião de trabalho com a 
nossa Presidenta da República, para que nós possa-
mos chegar no dia 2, terça-feira próxima, na reunião 
da Sudene, já com um conjunto de medidas tomadas 
para serem efetivadas.

Eu lembro aqui que a Medida Provisória nº 587 
autoriza a Conab a comprar 550 mil toneladas de mi-
lho e, no preço da venda do milho, está embutido tam-
bém o frete para a sua entrega; ela é decisiva. Essa 
sistemática de transporte do milho das regiões onde 
ele existe para o Nordeste é insuficiente. Chegam ali 
alguns caminhões de milho e o estoque já existente 
deixou de existir. Nós teríamos que utilizar o transporte 
aéreo ou o transporte marítimo para que pudéssemos 
ter em quantidade.

Estamos assistindo aos vários criadores de aves 
tendo que abater suas matrizes porque não têm mais 
a ração para fornecer. Estamos vendo grande parte do 
nosso rebanho sendo dizimado e não temos como repor.

Por isso, eu deixaria como sugestão para V. Exª 
refletir, e eu, como Líder do Governo no Congresso 
Nacional, quero me somar a isso, para que nós pudés-
semos ter, antes da ida da nossa Presidenta ao Nor-
deste, para a reunião da Sudene, uma reunião entre 
o nosso Congresso Nacional e a Senhora Presidenta 

para discutir a gravidade desse processo e chegar ali 
já com o conjunto de ações tomadas, para não ser 
mais uma reunião entre tantas outras que já fizemos.

Por isso, não sei como V. Exª vai coordenar isso, 
mas, se pudesse antecipar para segunda-feira a pro-
mulgação da emenda ou adiá-la para quarta-feira, para 
deixar nossa agenda livre na terça e, se possível, na 
segunda-feira, V. Exª coordenar essa audiência com a 
nossa Presidenta e com os 27 Senadores da Região 
Nordeste, sem prejuízo de outro Senador que queria 
participar.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata. 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Eu quero concordar, Sr. Presi-
dente, com a sugestão de, na segunda-feira, se tentar 
essa reunião com a Presidenta Dilma e nós tentarmos 
mudar a data da promulgação, infelizmente, para quarta-
-feira, em função dessa reunião da Sudene, que creio 
ser muito importante mesmo.

Estive hoje com o Ministro Bezerra, discutindo a 
situação do açude de Cocorobó, na Bahia, e diversas 
outras questões relacionadas justamente com esse sis-
tema de abastecimento e de distribuição de água que 
pudesse ser mais estruturante da convivência com a 
seca no nosso Estado. Mas, independentemente de nós 
termos esse chamado PAC da seca ou as chamadas 
ações estruturantes, nós não estamos conseguindo 
sair da situação de emergência. 

A situação de emergência está se agravando 
muito no Nordeste e nós estamos vendo o que acon-
tece no Sudeste, as mortes no Rio de Janeiro. Isso vai 
chamando a atenção da imprensa, mobilizando toda 
a opinião pública, porque é uma coisa de impacto. O 
senhor é nordestino e sabe que na seca a gente mor-
re dia a dia. É o gado morrendo, é a cabra morrendo, 
é toda a produção sendo destruída, não podendo ser 
reconstruída e a fome começando a chegar e a invia-
bilizar o abastecimento e a vida das pessoas. 

Eu creio que a situação se agravou porque, por 
mais que a Presidente tenha boa vontade, o que acon-
tece efetivamente é que, da hora em que ela toma a 
decisão até a hora em que chega na mão do produ-
tor, passa-se tanto tempo, Sr. Presidente, que, a cada 
carimbo, quando passa por um ministério, é mais um 
que morre, é mais um gado... O rebanho do Nordes-
te está reduzido a 50%; em algumas regiões, a 80%. 

Então, é um momento de gravidade realmente 
a situação em que o Nordeste se encontra. Eu quero, 
portanto, concordar com as intervenções de todos os 
Senadores anteriores e dizer que nós devemos, real-
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mente, fazer uma força-tarefa para apresentar solu-
ções e para estar presente, dando unidade à bancada 
nordestina neste momento de grande dificuldade para 
a nossa região.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu vou fazer qualquer esforço para me 
desincumbir da tarefa, e entrarei em contato com a 
Presidente, para que nós possamos marcar uma con-
versa antes do anúncio das medidas, no próximo dia 2.

O Congresso Nacional, todos sabem, tem feito 
a sua parte. Com relação à realização da Copa e das 
Olimpíadas, nós aprovamos recursos. Votamos até 
um regime diferenciado para contornar dificuldades 
burocráticas, e entendo que é preciso fazer o mesmo 
com o Nordeste e com a seca que está acontecendo 
em todas as regiões, mas, sobretudo, no Semiárido. 

Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para 
concordar com V. Exª quando V. Exª diz que aprova-
mos aqui, que antecipamos projetos, fizemos até algo 
diferenciado em termos de licitações públicas para que 
pudéssemos ter a Copa do Mundo no Brasil.

Estamos tratando de vidas humanas, de pesso-
as que não têm água para beber, de pessoas que não 
tem comida dentro de casa. 

Sr. Presidente, se não fosse a transferência de 
renda, o Bolsa Família, eu não sei como estaria hoje 
o Nordeste brasileiro. É extremamente grave. Nós não 
podemos pensar como está pensando a Conab, que 
acha que vai demorar um mês e meio para um navio 
chegar carregado de alimentos para os animais no 
Ceará. Mas isso poderia ter acontecido já em janeiro, 
poderia ter acontecido em fevereiro. E não aconteceu 
até o dia de hoje.

Aqui, no Centro-Oeste, uma saca de milho não 
passa de R$22,00. No Nordeste brasileiro, nós estamos 
pagando R$30,00 por um quilo de fava, e não existe. 
Nós estamos pagando R$68,00 por um saco de milho, 
e não existe para quem tem o dinheiro para comprar.

Então, Sr. Presidente, é extremamente grave a 
situação do Nordeste brasileiro. No meu Ceará, para 
dar um exemplo, no nosso Ceará, nós temos hoje Mu-
nicípios grandes, como Crateús, que já não têm mais 
água potável para as pessoas; Município de quase 80 
mil habitantes que está sendo abastecido com carro 
pipa, quando este carro pipa aparece.

Portanto, não adianta a gente levar informações 
de que vamos liberar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões se 
esse dinheiro não chega lá, Sr. Presidente. O que nós 
precisamos neste momento, e eu quero concordar 
com todos os que me antecederam, é encontrar me-

canismos independentemente de licitação pública. A 
questão é emergencial, são vidas humanas que nós 
precisamos salvar.

É exatamente isso. O quadro é dramático – é dra-
mático! Nos últimos 50 anos, nós não conseguimos ver 
uma seca tão perversa quanto a que estamos passando 
neste momento no Nordeste brasileiro, especialmente 
no Estado do Ceará. 

Portanto, Sr. Presidente, o apelo a V. Exª é no 
sentido de que V. Exª coordene como Presidente do 
Congresso Nacional; são 27 Senadores. A reunião da 
Sudene vai se transformar em uma reunião de choro, 
de lágrimas e de desespero de muitas pessoas que 
têm a responsabilidade de cuidar das pessoas que 
não têm essa oportunidade de defesa.

Assim, era essa a colocação que eu queria fazer 
a V. Exª: apelar para que se faça aqui uma coordena-
ção. Já quero dizer a V. Exª que não estarei presente 
aqui na terça-feira porque estarei nessa luta para que 
a gente possa dar uma solução efetiva, verdadeira para 
essa questão que é dramática no Nordeste brasileiro, 
especialmente no meu Estado do Ceará.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia. 
Vamos reunir os esforços de todos e compati-

bilizar os calendários de modo a que nós possamos 
todos colaborar com as medidas que a Presidente 
anunciará no dia 2.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-

visão da oradora.) – Presidente Renan Calheiros, eu, 
como gaúcha, quero me solidarizar com a situação do 
Nordeste. O Rio Grande do Sul, no ano passado, viveu 
uma seca dramática, fazendo cair a produção econô-
mica do Estado, que tem na agricultura a sua principal 
fonte de renda; a força do Rio Grande está no campo. 
Então, eu entendo perfeitamente e me solidarizo intei-
ramente com essa posição de todos da Bancada do 
Nordeste em relação a essa matéria.

E queria renovar a V. Exª o pedido para a gen-
te votar o Projeto nº 3, que está na pauta com V. Exª. 

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Votaremos sim, chegaremos lá.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

da mesma forma da Senadora Ana Amélia...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim e Senador Moka.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, da 

mesma forma da Senadora Ana Amélia, é dramático es-
cutarmos os nossos companheiros do Senado, a última 
fala do Senador Eunício Oliveira, sobre as dificuldades 
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que está atravessando o Nordeste. Assistimos agora, 
nas redes de televisões, à realidade que está hoje lá, 
que é dramática. Então, da mesma forma da Senadora 
Ana Amélia, quero dizer que não são 27 Senadores do 
Nordeste, mas todo o Senado, o meu Bloco, eu mes-
mo. O que for preciso fazer, votar, todo o esforço que 
for necessário – como foi muito bem colocado, devem 
ser tomadas medidas emergenciais urgentes, porque, 
para quem está com fome, para quem está com sede, 
é muito difícil –, o que for preciso, estaremos prontos 
para fazer, porque não podemos ver os nossos irmãos 
nordestinos sofrendo, vivendo essas dificuldades, ver 
essa realidade da estiagem, da seca terrível que lá está. 
Conte com a gente, conte comigo, conte com o nosso 
Bloco União e Força no que for preciso para ajudar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 

Sr. Presidente, nós não poderíamos não nos solidarizar, 
não manifestar solidariedade ao povo do Nordeste, em 
especial a partir do relato que os companheiros, Sena-
dores do Nordeste, todos aqui presentes no plenário, 
como o Senador Walter Pinheiro, a Senadora Lídice, 
o Senador Eunício, o Senador Inácio, o Senador Pi-
mentel, acabaram de prestar para nós. São urgentes 
as providências, inclusive antecedendo a reunião da 
Sudene. Tenho certeza de que o Congresso Nacional, 
dirigido também por um nordestino, como V. Exª, toma-
rá as providências de estar junto com a Presidente da 
República para encontrar, o quanto antes, alternativas 
para o enfrentamento da seca. 

Então, é fundamental, que nós, de todas as Re-
giões do País, nos unamos neste momento dramá-
tico, tão dramático, eu diria, como o que vive o Rio 
de Janeiro. E todos nós, brasileiros, temos muito de 
nordestinos. Eu e o Senador Romero somos amazôni-
das, pernambucanos, somos resultado de migrações 
de famílias nordestinas. Não há nenhuma Região do 
País que teve mais famílias que, inclusive, devido ao 
flagelo da seca, migraram para outras regiões do País 
do que o Nordeste. 

Esse é, sem dúvida, o maior dos dramas que o 
povo nordestino tem vivido nos últimos 50, 60 anos. É 
com o coração sangrando que todos nós, Senadores de 
todas as Regiões do País, temos o dever de nos solida-
rizar e exigir do Poder Executivo alternativas urgentes 
para o drama da seca vivido pelo povo do Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

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

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice, pela ordem, concedo 
a palavra a V. Exª.

A SRª LIDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente, já me pronunciei sobre esse assunto, mas 
pediria a V. Exª e aos Líderes aqui presentes que pu-
déssemos colocar em votação requerimento de minha 
autoria, com assinatura de diversos outros Senadores, 
solicitando uma sessão especial em homenagem aos 
65 anos da CHESF, empresa nordestina de energia, 
algo que precisamos também neste momento. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Colocaremos o requerimento de V. Exª 
em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 20:

PARECER Nº 1.731, DE 2012 
(Indicação nº 1, de 2012,  

do Senador Renan Calheiros)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
1.731, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que teve como Relator o nobre 
Senador Marco Antonio Costa, concluindo 
favoravelmente à Indicação nº 1, de 2012, 
do Senador Renan Calheiros, aprovada pela 
Mesa Diretora do Senado Federal, que sugere 
a criação de banco de dados socioeconômicos, 
relativos a temas federativos.

Discussão do parecer, em turno único.
Não havendo quem queira discutir o parecer, em 

turno único, encerramos a discussão.
Passamos à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 3, DE 2013

Projeto de Resolução nº 3, de 2013, do Se-
nador Romero Jucá, que altera dispositivo da 
Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de As-
suntos Econômicos, que tem como Relator o Senador 
José Pimentel, favorável, nos termos da Emenda nº 1, 
da Comissão de Assuntos Econômicos.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O substitutivo que oferece será publi-
cado na forma regimental. 

Poderão ser oferecidas emendas. 
Discussão do projeto.
Não havendo quem queira discutir o projeto e 

a emenda, em turno único, encerramos a discussão.
Passamos à votação da Emenda nº 1, da CAE, 

substitutivo que tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam como se encontram.

Aprovada.
Fica prejudicado o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, a redação do ven-
cido para o turno suplementar, que será publicado na 
forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
do vencido:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de ur-
gência, passa-se à imediata apreciação do turno su-
plementar.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão. 

Em discussão o substitutivo, em turno suple-
mentar.

Não havendo quem queira discutir o substituti-
vo, em turno suplementar, declaramos encerrada a 
discussão.

Sem apresentação de emendas, o substitutivo é 
dado como definitivamente adotado, sem votação, nos 
termos do art. 284 do Regimento Interno.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 4, DE 2013

Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2013 (nº 
4.366/2012, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que “cria cargos 
nas carreiras de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal e 
revoga dispositivos do Decreto-Lei n.° 2.266, 
de 12 de março de 1985, e da Lei n.° 8.674, 
de 6 de julho de 1993”.

Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-
berg, para proferir parecer em substituição à Comissão 
de Constituição e Justiça e Cidadania.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Presidente, Senador Renan Calheiros. 

Quero cumprimentar todos os Senadores, de for-
ma especial cumprimentar e registrar aqui a presença 
do Sr. Benito Tiezzi, Presidente do Sindicato dos De-
legados da Polícia Civil do Distrito Federal; Sr. Ciro de 
Freitas, Presidente do Sinpol-DF; dos Vice-Presidentes 
Luciano Marinho e André Rizzo; Sr. Paulo d’Almeida, 
Presidente da Adepol do Distrito Federal; Kleber Júnior, 
Assessor Institucional da Polícia Civil do Distrito Fe-
deral; amigo Sérgio Aboud, Presidente da Associação 
dos Oficiais Bombeiros; também a Srª Márcia Amarílio, 
Assessora do Corpo de Bombeiros; Jorge Oliveira, Sin-
valdo, Letícia, Pedro Cesar e Lemes, representando a 
Polícia Militar do Distrito Federal.

Não posso deixar de fazer um registro da contri-
buição que o Senador Gim Argello deu para que esse 
projeto fosse apreciado ainda hoje, recolhendo assina-
turas de todos os Líderes para o regime de urgência.

É importante registrar que esse projeto conta 
com o apoio de todos os Senadores da Bancada do 
Distrito Federal, também o apoio do Senador Cristo-
vam Buarque.

Vou, então, ao Relatório, Sr. Presidente.
O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n° 4, 

de 2013 (n° 4.366, de 2012, na origem), de iniciativa 
da Presidência da República, objetiva a criação de 200 
cargos na carreira de Delegado de Polícia do Distrito 
Federal e de 2.829 cargos de carreira de Polícia Civil 
do Distrito Federal, assim distribuídos:

– 199 cargos de Perito Criminal;
– 80 cargos de Perito Médico-Legista;
– 2.000 cargos de Agente de Polícia;
– 495 cargos de Escrivão de Polícia; 
– 55 cargos de Papiloscopista Policial.
O provimento dos cargos a serem criados deverá 

ocorrer gradualmente, a partir de 1º de janeiro de 2014, 
mediante a comprovação de existência de recursos 
consignados em dotação específica do Fundo Cons-
titucional do Distrito Federal, atestada pelo Governo 
da unidade federada.

De acordo com a Exposição de Motivos do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão n° 
192/2012-MP, que acompanha o projeto, assim se 
justifica a criação dos referidos cargos:

“O principal argumento para a criação de cargos 
é o aumento do volume de trabalho, seja pelo incre-
mento da população do Distrito Federal, que, segundo 
dados do IBGE, passou de 1,6 milhões em 1999, para 
2,57 milhões (dois milhões e quinhentos e setenta mil) 
pessoas em 2010, seja pela demanda para criação de 
novas delegacias circunscricionais, de unidades espe-
cializadas em todas as regiões administrativas, para 
atendimento ao idoso, à criança e ao adolescente, bem 
como postos avançados dos Institutos de Criminalís-
tica e de Medicina Legal. Chama-se a atenção, ainda, 
para o fato de que, além do Distrito Federal, a Polícia 
Civil atua na região conhecida como Entorno do DF, 
que comporta um conjunto de municípios dos Estados 
de Goiás e Minas Gerais.

Cabe destacar, por fim, que a simples criação dos 
cargos efetivos não ocasiona impacto orçamentário ime-
diato, que se verificará apenas quando de seu efetivo 
provimento, após a realização dos concursos públicos 
que vierem a ser promovidos pelo Departamento de 
Polícia Civil do Distrito Federal. O provimento desses 
cargos, por sua vez, deverá ser precedido de prévia 
comprovação, pelo Governo do Distrito Federal, da 
existência de recursos orçamentários para fazer face 
à despesa. O montante será custeado pelos recursos 
contemplados no Fundo Constitucional do Distrito Fe-
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deral, conforme disposto no inciso XIV, do art. 21, da 
Constituição Federal.”

Não foram oferecidas emendas no prazo regi-
mental. 

É o relatório.
Cumpre observar que o Projeto de Lei em epí-

grafe veio a esta Casa Legislativa encaminhado pelo 
Poder Executivo, o que atende a iniciativa constitucio-
nal, nos termos da alínea “a” do inciso II do artigo 61, 
da Carta Magna, legitimando o processo legislativo 
e atendendo aos requisitos de sua admissibilidade. 
Respeitada também a competência da União para le-
gislar sobre a matéria, a teor do art. 21, inciso XIV, da 
Constituição Federal.

O Projeto de Lei da Câmara n° 4, de 2013, não 
ostenta vícios de regimentalidade ou juridicidade, es-
tando sua elaboração de acordo com os princípios da 
boa técnica legislativa, segundo determina a Lei Com-
plementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as 
alterações promovidas pela Lei Complementar n° 107, 
de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elabora-
ção, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

Sendo assim, resta tão somente a questão da 
conveniência e oportunidade para sua análise.

No mérito, a proposição merece aprovação, por 
ser oportuna e relevante.

A ampliação significativa dos quadros da Polí-
cia Civil é extremamente necessária, tanto pelo cres-
cimento populacional do Distrito Federal como pela 
tendência à maior especialização das unidades que 
integram a corporação.

É de se ressaltar – e eu chamo a atenção, Srªs 
e Srs. Senadores, para isso – que os atuais quanti-

tativos de cargos permanecem inalterados há quase 
vinte anos, tal como originalmente estabelecidos pela 
Lei n° 8.674, de 6 de julho de 1993).

Ademais, não se pode esquecer que a grande e 
crescente massa populacional do entorno do Distrito 
Federal acaba por pressionar o sistema de seguran-
ça pública da Capital da República, o que demanda a 
urgente necessidade de incremento de investimentos 
no setor, notadamente em recursos humanos, ainda 
mais tendo em vista os grandes eventos esportivos 
que ocorrerão na capital do nosso País. 

Vale destacar que a Polícia Civil do Distrito Fede-
ral desempenha um papel que apresenta repercussão 
não somente para a população do Distrito Federal, 
mas de grande relevância nacional e internacional, por 
exercer a atividade de Política Judiciária e de apura-
ção de crimes na Capital da República, que abriga a 
dede dos Poderes e as representações diplomáticas 
de diversos países. 

Cumprimento todos os dirigentes sindicais, que 
nos honram com a presença, e que há anos lutam pela 
melhoria da segurança pública no Distrito Federal e 
por essa específica ampliação dos cargos da Polícia 
Civil do Distrito Federal. Cumprimento, também, os 
Deputados Alírio Neto e Wellington Medeiros, que es-
tiveram aqui acompanhando essa votação, bem como 
o Deputado Cláudio Abrantes.

Diante do exposto, com muita alegria, votamos 
pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade 
do Projeto de Lei da Câmara nº 04/2013. 

No mérito, somos pela sua aprovação.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O parecer do Relator é favorável.

Discussão do projeto, em turno único.

Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.

Passamos à votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 5, DE 2013

Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2013 (nº 
4.921/2012, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
a remuneração dos militares do Distrito Fede-
ral e das carreiras de Delegado de Política do 
Distrito Federal e da Polícia Civil do Distrito 
Federal. Altera as Leis nºs 11.134, de 15 de 
julho de 2005, 10.486, de 4 de julho de 2002, 
e 11.361, de 19 de outubro de 2006.

A matéria depende de parecer das Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. 

Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador 
Gim Argello para proferir parecer em substituição às 
Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Com a palavra V. Exª, Senador Gim Argello.

PARECER Nº168, DE 2013–PLEN

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para proferir pare-
cer. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presi-
dente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, meu 
muito obrigado por todos estarem aqui até esta hora 
para votar um projeto tão importante para Brasília, um 
projeto tão importante para o Distrito Federal e para a 
região metropolitana do Distrito Federal.

Quero agradecer, de forma muito especial, a to-
dos os Líderes partidários que entenderam essa ne-
cessidade. Quero agradecer ao Líder Eunício Oliveira, 
Líder do Bloco da Maioria; ao Líder Wellington, Líder 
do Bloco de Apoio ao Governo; ao Líder Aloysio; ao 
Líder Agripino; enfim, a todos os Líderes que assina-
ram e entenderam a urgência. 

Estou aqui fazendo um relato, então, pelas duas 
Comissões, a Comissão de Relações Exteriores e 
pela CCJ, nesses projetos que são muito importantes. 

O Senador Rodrigo Rollemberg deu uma con-
tribuição muito importante, vindo fazer o relato dessa 
matéria; o Senador Cristovam Buarque, também do 
Distrito Federal, que também apóia essa matéria. En-
fim, todas as Srªs e os Srs. Senadores, tendo em vista 
que esta é uma correção que se fazia necessário há 
muitos anos. Tanto o projeto que há pouco votamos, o 
Projeto nº 04, e o Projeto nº 05, por quê? Porque há 
muitos e muitos anos não se repunham os cargos no 
Distrito Federal e que não se fazia o que era neces-
sário para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para 
o Corpo de Bombeiros Militar.

Vejam vocês que até esta hora encontramos aqui 
os representantes, o Comandante da Polícia Militar do 
Distrito Federal, Coronel Suamy Santana; o Coman-
dante do Corpo de Bombeiro Militar, Coronel Lopes; o 
Chefe da nossa Polícia Civil, Jorge Luiz Xavier. 

De maneira especial, quero agradecer aos líderes 
sindicais da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiro. Em especial, ao Benito. 

Parabéns, Benito, pela sua luta, pelo seu com-
panheirismo! Você que vem morando no Congresso 
esse tempo todo. Na Câmara, demorou mais de um 
mês para ser aprovada essa proposta. Mas, todos en-
tenderam a necessidade. 

Agradeço ao Paulo, o Paulinho, que todos nós 
conhecemos e gostamos tanto. Agradeço ao Ciro, a 
sua luta à frente dos agentes. Todos nós reconhece-
mos a sua luta. Agradecemos ao André, ao Cléber. 
Enfim, agradecemos a todos vocês que participaram 
ativamente dessa luta.

Agradecemos ao Deputado Wellington, que tan-
tas vezes veio aqui, que participou e lutou ao lado. 
Agradecemos ao Deputado Alírio Neto. Agradecemos 
a todos que participaram e pediram.

Hoje, estamos tornando realidade, Sr. Presidente 
Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, o que se faz 
necessário. Temos muito orgulho, aqui no Distrito Fe-
deral, das nossas polícias. São as melhores do País. 
Uma polícia que realmente trabalha e que participa.

Quem não é daqui não sabe, mas em Brasília 
ninguém anda de carro blindado. Aqui, nós temos se-
gurança de verdade! E essa segurança que queremos 
mostrar e exportar para o País todo, uma segurança 
que a população se sente segura. 

Claro que nós temos que melhorar, mas melho-
rar como? Desta forma, criando mais estrutura para os 
policiais, dando condições de trabalho para os policiais. 
E, nesse projeto que agora estou relatando, trazendo 
um pequeno aumento que nós conseguimos agora. 
Mas tem de ser assim, temos de lutar e participar efe-
tivamente dessas conquistas.

Fazendo essas considerações, Sr. Presidente, 
quero dizer que o meu voto é pela aprovação do re-
ferido projeto. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O parecer do Senador Gim Argello é 
favorável.

Completada a instrução da matéria.
Passa-se à sua apreciação. 
Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-

mento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. 
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Não havendo quem queira discutir o projeto, con-
sideramos encerrada à discussão. (Pausa.)

Em votação. 
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à sanção e será feita a devida co-

municação à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 3, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2012 (nº 2.784/2008, na Casa 
de origem, da Deputada Rebecca Garcia)...
Da Senadora Ana Amélia – atendendo ao pe-
dido, ao requerimento subscrito pela Senadora 
Ana Amélia –, 
...que altera a Lei nº 9.797, de 06 de maio de 
1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cirurgia plástica reparadora da mama pela rede 
de unidades integrantes do Sistema Único de 
Saúde – SUS, nos casos de mutilação decor-
rentes de tratamento de câncer. 
Pareceres sob nºs 109 e 110, de 2013, das 
Comissões:
– de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, que teve como Relator o Senador 
Paulo Paim;
– e de Assuntos Sociais, que teve como Rela-
tora a Senadora Ana Amélia, favorável, com a 
Emenda nº 1, da Comissão de Assuntos So-
ciais, de redação, que apresenta. 

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa. 
Discussão do projeto e da emenda, em turno 

único. 
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para dis-

cutir. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Re-
nan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, dado 
o adiantado da hora e pela importância desta matéria 
que foi aprovada, por unanimidade, na Comissão de 
Assuntos Sociais, e por a matéria ser muito simples: 
determina a obrigatoriedade de cirurgia plástica repa-
radora da mama pela Rede de Unidade do Sistema 
Único de Saúde, o SUS, para determinar que, quando 
existirem condições técnicas, a cirurgia de reconstru-
ção da mama das mulheres que sofrem mutilação to-
tal ou parcial, decorrente da utilização de técnica de 
tratamento de câncer, deverá ser efetuada no mesmo 
tempo cirúrgico.

Estabelece ainda que, no caso da impossibilidade 
da reconstrução imediata, a paciente será encaminha 
para acompanhamento e terá a garantia da realização 
da cirurgia imediatamente após alcançar as condições 
clínicas requeridas. 

Esta matéria tem um grande alcance social, es-
pecialmente para as mulheres mais pobres, caro Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, e obteve, por unani-
midade, aprovação na Comissão de Assuntos Sociais. 

Eu queria fazer um registro especial a essa iniciativa 
da Deputada Rebecca Garcia, no ano de 2008, na Câ-
mara dos Deputados, e aí nós consagramos.

Eu queria também agradecer o apoio da Drª Mai-
ra Caleffi, Presidente da Femama, a quem eu consul-
tei, sendo ela mastologista, para avaliar as condições 
técnicas deste projeto, e ela o aprovou na sua integra-
lidade. Porque vai depender da posição do mastolo-
gista a definição se pode ou não fazer a reconstrução 
imediata, quando ela fizer a retirada da mama para 
tratamento de câncer.

Então, eu agradeço a V. Exª pela simplicidade 
deste projeto pela colocação na pauta desta noite, 
caro Presidente. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) – Como eu tive a alegria de 
relatar este projeto na Comissão de Direitos Humanos, 
eu queria, primeiro, também cumprimentar a Deputada 
Rebecca, autora deste projeto. E V. Exª também tem 
que ser cumprimentado, porque é mais um projeto no 
mês de março, mês das mulheres – acho que todos os 
dias é dia das mulheres –, e a gente vai aprovar mais 
um projeto atendendo as mulheres. 

Parabéns, Senadora Ana Amélia, e parabéns à 
Deputada Rebecca, pelo projeto que apresentou e que 
eu tive a alegria de ser um dos relatores.

Parabéns à Casa!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª, Se-
nador Paulo Paim.

Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
onde foi votado este projeto na última reunião – inclu-
sive votamos também em regime de urgência e é por 
isso que o estamos apreciando hoje –, eu queria fri-
sar, considerando minha formação de médico, que é 
importante porque, quando se diz “no mesmo tempo 
cirúrgico”, nem sempre há condições técnicas para ser 
realizada essa recuperação.

Mas o projeto diz exatamente isso, que haverá 
uma avaliação. Isso porque muitas vezes, Sr. Presiden-
te, as mulheres adiam isso, até o exame, por medo. A 
cirurgia chamada mastectomia total é mutiladora. En-
tão, se você garantir que, no mesmo tempo cirúrgico, 
havendo condições, a paciente vai sair de lá com a 
mama já praticamente reconstruída, vai ficar perfeito. 
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O projeto é muito bom, tem um alcance muito 
grande, e eu queria parabenizar.

Em tempo, vamos votamos isso, porque eu não 
tenho a menor dúvida, Senadora Ana Amélia, Senador 
Paulo Paim e todos aqueles que contribuíram para que 
pudéssemos votar ainda hoje essa matéria, de que é 
um projeto que tem um alcance social muito grande.

É nesse sentido, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Encerrada a discussão. 
Passamos à votação do projeto, sem prejuízo 

da emenda.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
Votação da Emenda nº 1, da Comissão de As-

suntos Sociais, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. 
Há sobre a mesa parecer da Comissão Direto-

ra oferecendo a redação final, que será publicado na 
forma regimental. 

É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Votação. 
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam a redação final permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 6, DE 2013

Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2013 (nº 
4.904/2012, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
a remuneração das carreiras de Auditoria da 

Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de 
julho de 2004; das carreiras do Banco Central 
do Brasil, de que trata a Lei nº 9.650, de 27 de 
maio de 1998; do Plano de Carreiras e Cargos 
da Susep e do Plano de Carreiras e Cargos da 
CVM, de que trata a Lei nº 11.890, de 24 de 
dezembro de 2008; da carreira de Analista de 
Infraestrutura e do cargo isolado de Especia-
lista em Infraestrutura Sênior, de que trata a 
Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007; do 
Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e 
Desenvolvimento Agrário do Instituto Nacional 
da Colonização e Reforma Agrária (Incra), de 
que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro de 
2005; dos Bombeiros e Policiais Militares dos 
ex-Territórios Federais, dos militares inativos 
e respectivos pensionistas integrantes da Po-
lícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 
antigo Distrito Federal, de que tratam as Leis 
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nºs 10.486, de 4 de julho de 2002, 11.356, 
de 19 de outubro de 2006, e 11.907, de 2 de 
fevereiro de 2009; da carreira de Policial Ci-
vil dos Extintos Territórios Federais do Acre, 
Amapá, Rondônia e Roraima, de que trata 
a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006; 
dos cargos de Médico do Plano de Carreira 
dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento 

Agrário, de que trata a Lei nº 12.702, de 7 de 
agosto de 2012; que altera as leis referidas; e 
dá outras providências.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Há, sobre a mesa, 12 emendas.

São as seguintes as Emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo ao Senador Randolfe Ro-
drigues a palavra, para proferir parecer, em substitui-
ção à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o projeto e as emendas também.

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 170, DE 2013–PLEN

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Nos termos do art. 101, inciso II, alínea f, do Regi-
mento Interno, compete à CCJ oferecer parecer quanto 
ao mérito sobre as matérias de competência da União.

Dessa forma, Sr. Presidente, as medidas propos-
tas neste Projeto de Lei nº 06 buscam suprimir deman-
da dos órgãos e entidades por pessoal especializado 
e proporcionar aos servidores a valorização de suas 
remunerações, com o objetivo de atrair e reter profis-
sionais de alto nível de qualificação, compatíveis com 
a natureza e o grau de complexidade das atribuições 
dos cargos e das carreiras objeto da proposta, com a 
finalidade de instituir um serviço público profissiona-
lizado, capacitado e eficiente para uma inteligência 
permanente do Estado.

É importante destacar que as propostas ora apre-
sentadas, na forma de projeto de lei, são fruto de am-
plas discussões ocorridas no segundo semestre do 
ano corrente, no âmbito do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, em conjunto com as entidades 
representativas de servidores – e destaco, Sr. Presi-
dente, na condição de Relator – objeto de acordo no 
debate sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária, debate esse que foi muito bem dirigido 
e presidido pelo Senador Romero Jucá, cuja participa-
ção quero destacar, para a construção do acordo com 
os servidores e a apreciação dessa proposta.

Foram apresentadas, Sr. Presidente, as seguintes 
emendas supressivas, em plenário: suprimindo o art. 4º 
do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2013; suprimindo 
o art. 5º, do PLC nº 6; suprimindo o art. 6º, o art. 7º, o 
art. 8º, o art. 9º, o art. 10, o art. 11, o art. 12, o art. 13 e 
o art. 14, todas de autoria do Senador Eduardo Braga. 

Além dessas emendas supressivas, foi apresen-
tada emenda modificativa que dá nova redação ao art. 
3º do PLC nº 6, adotando-se os Anexos III, IV e V, que 
seguem abaixo, todas emendas de autoria do Senador 
Eduardo Braga.

Nos termos do art. 133 do Regimento Interno da 
Casa, Sr. Presidente, concedo parecer favorável às 
emendas apresentadas pelo Senador Eduardo Braga 
– a emenda modificativa e as emendas supressivas – 
e opino favoravelmente à matéria.

Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O parecer do Senador Randolfe Rodri-
gues é favorável ao projeto e às emendas.

Discussão do projeto, em turno único.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Romero 
Jucá; em seguida, ao Senador Paulo Paim.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero fazer o registro primeiro da 
importância desse projeto e contar um pouco da sua 
origem. Até 31 de agosto, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias determinava que as categorias tinham que fazer 
acordo com o Governo e, a partir daí, o Governo só 
tinha até esse limite de 31 de agosto para encaminhar 
projetos de lei para aumento no ano seguinte. Foi as-
sim que o Governo fez.

Essas carreiras que estamos aprovando agora 
ficaram fora do entendimento, não tinham sido reme-
tidas. Conversamos com o Governo e, durante toda a 
confecção do Orçamento, toda a discussão da peça 
orçamentária, discutimos com essas categorias tam-
bém, a Ministra Miriam Belchior abriu negociação com 
essas categorias e, em dezembro, Senador Randolfe, 
o Governo enviou para mim, Relator do Orçamento, e 
também para o Congresso, para a Comissão de Or-
çamento, esse projeto de lei e um projeto de pedido 
de suplementação orçamentária, no intuito de atender 
essas categorias.

Nós aquiescemos, construímos esse entendimen-
to, Sr. Presidente, e inclusive conseguimos colocar os 
policiais militares, bombeiros e policiais civis dos ex-
-Territórios nesse reajuste também. Portanto, essas 
categorias são beneficiadas com esse projeto.

Para aprovar esse projeto hoje, tivemos que mo-
dificar a LDO quando da votação do Orçamento, por-
que esse projeto não poderia valer para este ano se 
não tivéssemos modificado a LDO. Nós modificamos a 
LDO, ajustamos o Orçamento no Anexo V e estamos 
atendendo todas essas categorias com um aumento 
de 15,8%, parcelado em três anos de 5%.

Portanto, fico feliz de poder aprovar o reajuste de 
todas essas categorias, especialmente dos policiais 
militares, bombeiros e policiais civis dos ex-Territórios 
que merecem esse aumento e ansiavam por ele. 

Quero registrar também, para esclarecer a quem 
está nos acompanhando, que essas emendas supres-
sivas acatadas pelo Senador Randolfe dizem respeito 
apenas a modificações no plano de carreira da Susep 
que foram feitas no Plenário da Câmara. Não faziam 
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parte do projeto original. Portanto, as categorias que 
negociaram com o Governo estão todas preservadas; o 
aumento está sendo preservado e já está sendo pago 
porque nós aprovamos o Orçamento.

Nós encaminhamos favoravelmente, louvando o 
parecer do Senador Randolfe Rodrigues, dado pela 
CCJ.

E, em nome do PMDB, encaminho o voto favorá-
vel, o voto “sim” ao projeto e às emendas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para res-
saltar: as emendas aqui apresentadas buscam, úni-
ca e exclusivamente, restaurar os termos do acordo 
construído, presidido pelo Senador Romero Jucá, por 
essas categorias e pelo Ministério do Planejamento, 
que foi objeto dessa matéria, desse projeto de lei, 
que foi encaminhado para a Câmara e o Plenário da 
Câmara fez a modificação, trazendo elementos novos 
que não estavam no acordo anteriormente firmado, 
anteriormente estabelecido.

Então, as emendas aqui apreciadas só buscam 
restabelecer os termos do debate original do Ministé-
rio do Planejamento com essas categorias e o texto 
original do projeto do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Exatamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – E 
estão atendidos servidores da Polícia Federal, do Incra, 
do Banco Central, da própria Susep, dos ex-Territórios, 
engenheiros do DNIT, enfim, categorias importantes 

para o serviço público brasileiro, que atuam atenden-
do a sociedade.

Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente um 
registro rápido para dizer que só posso cumprimentar, 
tanto o Senador Romero Jucá como o Senador Ran-
dolfe, porque essas categorias, que também estavam 
no movimento grevista na época e que ajudaram a 
pressionar para construir o entendimento, tinham fica-
do fora, pois não tinham feito o acordo em um primeiro 
momento. Por isso, houve toda essa engenharia feita 
pelo Senador Romero Jucá e pelo Senador Randolfe 
Rodrigues, naturalmente com a liderança de V. Exª, e 
a gente pôde hoje fazer com que eles também estejam 
contemplados pelo acordo original.

Por isso, cumprimento, mais uma vez, o Execu-
tivo e a Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.

Não havendo mais quem queira discutir o projeto, 
declaro encerrada a discussão e passamos à votação.

Votação do projeto, ressalvadas as emendas.
As Senadoras e os Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das emendas, de parecer fa-

vorável do Senador Randolfe Rodrigues.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

aprovam as emendas permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 

declaramos encerrada a discussão da redação final.

Em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam a redação final permaneçam como se en-

contram. (Pausa.)

Aprovada a redação final, a matéria volta à Câ-

mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, antes de V. Exª encerrar, 
por uma questão de justiça, eu recebi uma moção de 
apoio à PEC das domésticas, oriunda dos vereadores 
de Uberaba – não é o meu Estado. Eles ficaram todo o 
tempo aqui e, na figura dos Vereadores Almir Pereira 
da Silva, Samuel Pereira, José Severino e Itamar Ri-
beiro de Rezende, entre outros, praticamente de todos 
os partidos, quero encaminhar à Mesa essa moção de 
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apoio que eles encaminharam ainda em 2010, pela 
aprovação da PEC das domésticas.

E, por fim, Sr. Presidente, só para registro, não vou 
ler: hoje Porto Alegre faz 241 anos, capital de todos os 
gaúchos, uma capital de resistência, de luta belíssima 
que marcou a história não só do Rio Grande, mas pela 
luta pela democracia também para o País.

Então, eu peço a V. Exª que receba, na íntegra, 
o meu pronunciamento onde eu faço homenagem à 

nossa querida capital Porto Alegre, a capital de todos 
os gaúchos e gaúchas.

Obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 13143 

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

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, Porto Alegre certamente é uma alegria 
para o povo do Rio Grande do Sul. Ela, no dia de hoje, 
está completando 241 anos.

É a nossa capital gaúcha, que sempre esteve 
no centro dos acontecimentos políticos e sociais do 
Estado e do País.

Terra de um povo guerreiro cuja história regis-
tra sua coragem frente às adversidades e a luta por 
seus ideais.

É Cidade sinônimo de qualidade de vida, capital 
de progresso, de conquistas sociais, que nos enche 
de orgulho com seu alto índice de alfabetização e de 
escolaridade, com seu trânsito considerado modelo 
no País.

É Cidade respeitada em todo País pela construção 
do orçamento participativo (1988), pelo 1º Fórum So-
cial Mundial (2000), implantados pelo Governo Petista, 
que buscou aprofundar a relação da Prefeitura com a 
cidadania, fazendo da participação popular prioridade 
para o fortalecimento da democracia.

É Município que respeita seus marcos históricos, 
que no Centro de seu cerne conserva belezas ímpares 
como a Praça da Matriz, a Santa Casa de Misericórdia, 
marco da medicina do Estado, a Biblioteca Pública, a 
Praça da Alfândega, o Museu de Artes do Rio Grande 
do Sul, o prédio antigo do Correio, o Museu Júlio de 
Castilhos, a Casa de Cultura Mário Quintana, o Thea-
tro São Pedro e tantas outras obras notáveis, que tal 
como estas, não se distinguem somente como patri-
mônio arquitetônico, mas também pela eficiência no 
cumprimento do ideal a que se destinam, enchendo 
nossos corações de brio e satisfação.

Falar de Porto Alegre é falar de um povo acolhe-
dor, de gente que sabe valorizar o trabalho, a cultura, 
o lazer, a vida.

E lembrar dos transeuntes no Mercado Público 
Central, ou na Rua da Praia, no Brique da Redenção, 
ou ainda das pessoas que se exercitam nos belos par-
ques da cidade, ou no calçadão de Ipanema, é lembrar 
daqueles que passeiam pelo Jardim Botânico para co-
nhecer seu acervo natural, ou também daqueles que 
se divertem no Bairro Cidade Baixa que encanta com 
seus bares que relembram a boêmia dos anos 50.

Descrever Porto Alegre, é pensá-la em versos, 
como uma bela poesia, mágica em seu pôr do sol, 
grandiosa na alma de sua gente e aconchegante em 
sua esplêndida singularidade.

Sr. Presidente, informo ainda, que a unidade mó-
vel do meu gabinete (CIPP), está hoje em Porto Alegre 

prestando contas do nosso mandato. Entregando ma-
terial informativo, livros, cartilhas, recebendo deman-
das da nossa população. É uma maneira também de 
homenagem a Porto Alegre.

Sr. Presidente, respeitosamente, apresento voto 
de aplauso a cidade de Porto Alegre pelo transcurso 
dos seus 241 anos de fundação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O pedido de V. Exª será atendido na 
forma do Regimento e faremos a devida publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 
2010, incluído na Ordem do Dia, nos termos do Re-
curso nº 15, de 2011.

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 119, DE 2010 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 15, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 119, de 2010 (nº 2.192/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Carlos Sampaio), 
– cujo requerimento de urgência foi apresentado 
pelo Senador Sérgio Souza, que dispõe sobre 
a jornada de trabalho do fonoaudiólogo e alte-
ra a Lei nº 6. 965, de 9 de dezembro de 1981.
O Parecer sob nº 893, de 2011, da Comissão 
de Assuntos Sociais, que teve como Relatora 
a Senadora Marta Suplicy, é favorável.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa. 
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Em votação o projeto.
As Senadoras e os Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida co-

municação à Câmara dos Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 119, DE 2010

Dispõe sobre a jornada de trabalho do fo-
noaudiólogo e altera a Lei nº 6.965, de 9 de 
dezembro de 1981.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei fixa em 30 (trinta) horas a jornada 

semanal de trabalho do Fonoaudiólogo.
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 6.965, de 9 de dezem-

bro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação da 
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profissão de Fonoaudiólogo e determina outras provi-
dências, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, 
remunerado-se o atual parágrafo único para § 1º.

“Art. 1º  ...........................................................
§ 1º  ...............................................................
§ 2º A jornada de trabalho do Fonoaudiólogo 
é de, no máximo, 30 (trinta) horas semanais, 
sendo vedada a redução de salários para a 
categoria.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em sessão anterior, foi lido o Reque-
rimento no 144, de 2013, da Senadora Lídice Mata e 
outros Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial destinada a homenagear o 65o aniversário da 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), a 
realizar-se no dia 13 de maio, às 10h.

Em votação o requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário, com os 

cumprimentos à Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em votação os Requerimentos no 194, 
195 e 196, de 2013, dos Senadores Ricardo Ferraço, 
Humberto Costa e Vital do Rêgo.

As Sras Senadoras e os Srs. Senadores que os 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Encerramos a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB à 
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 
1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a 
entrega e o controle das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras provi-
dências, para dispor sobre critérios de distribui-
ção do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE, e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
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dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

10 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências, para 
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.
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14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 
27 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-
mento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 
2012, tendo como primeiro signatário o Senador 
Eunício Oliveira, que cria Tribunal Regional Federal 
com jurisdição nos Estados do Ceará, Piauí e Rio 
Grande do Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

18 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamen-
tar Brasil-Dinamarca e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

19 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
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Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

21 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

22 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/PMDB 
– AL) – Comunico à Casa que o Senado Federal recebeu 
o Ofício no 44, de 2013, do Primeiro Secretário da Câmara 
dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o 
Projeto de Lei de Conversão no 3, de 2013, que autoriza 
para a safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao 
Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 
10 de abril de 2002; amplia, para o ano de 2012, o Auxílio 
Emergencial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 
29 de setembro de 2004, e dá outras providências (prove-
niente da Medida Provisória nº 587, de 2012).

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Projeto de Lei de 
Conversão nº 3, de 2013, que acaba de ser lido, a 
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 
dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado, 
e o de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presi-
dente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á 
em 21 de abril.

A matéria está incluída na Ordem do Dia de 
amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa a Deputada 
Nilda Gondim, como membro titular, para integrar a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo 
Requerimento nº 4, de 2011-CN, conforme o Ofício 
nº 284, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara 
dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Of./GAB/I/nº 284

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada 

Nilda Gondim passa a integrar, na qualidade de Titu-
lar, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a 
finalidade de investigar a situação de violência contra 
a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por 
parte do poder público com relação à aplicação de ins-
trumentos instituídos em lei para proteger as mulheres 
em situação de violência, em substituição a Deputada 
Teresa Surita.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador José 
Agripino para integrar, como titular, a Comissão Assun-
tos Sociais, em vaga cedida pelo PSDB, nos termos 
dos Ofícios nºs 103 e 21, de 2013, das Lideranças do 
PSDB e do Democratas, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 103/13 – GLPSDB

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Li-

derança cede, ao Partido dos Democratas – DEM, a 
vaga de titular na Comissão de Assuntos Sociais.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

Of. nº 21/13 – GLDEM

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 78, indico a Vossa Excelência 

o meu nome, como representante do Partido Demo-
cratas, para compor como membro titular na Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Lí-
der do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Anibal 
Diniz para integrar, como titular, a Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
em substituição ao Senador Rodrigo Rollemberg, que 
passa a compor a mesma Comissão como suplente, 
nos termos do Ofício nº 55, de 2013, da Liderança do 
Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 55/2013 – GLDBAG

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que a partir des-

ta data, o Senador Aníbal Diniz passa a compor a Co-
missão de Ciência e Tecnologia – CCT, como titular, em 
substituição ao Senador Rodrigo Rollemberg, que passa 
a suplente da referida Comissão, em vagas destinadas ao 
Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington Dias, 
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Edu-
ardo Suplicy para integrar, como titular, a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, em substituição ao Sena-
dor Rodrigo Rollemberg, que passa a compor a mesma 
Comissão como suplente, nos termos do Ofício nº 56, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 56/2013 – GLDBAG

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que a partir 

desta data, o Senador Eduardo Suplicy passa a compor 
a Comissão de  Agricultura e Reforma Agrária – CRA, 
como titular, em substituição ao Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que passa a suplente da referida Comissão, 
em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. 
– Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco 
de Apoio ao Governo.



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 27 13161 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, o Senador Gim 
para integrar, como titular, a Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, nos termos do 
Ofício nº 71, de 2013, da Liderança do Bloco Parla-
mentar União e Força. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 71/2013 – BLUFOR
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador 
Gim, como membro Titular, para integrar a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
– desta Casa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membro 
titular, o Senador Flexa Ribeiro, em substituição ao Se-
nador José Agripino, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
609, de 2013, em vaga cedida pelo Democratas, con-
forme os Ofícios nºs 20, de 2013, da Liderança do 
Democratas, e 102, de 2013, da Liderança do PSDB, 
no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados ao processado da matéria.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 20/13 – GLDEM

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Lide-

rança está cedendo ao Partido da Social Democracia 
Brasileira – PSDB a vaga de titular a que tem direito na 
Comissão Mista da Medida Provisória nº 609, de 2013.

Atenciosamente, – Senador José Agripino, Lí-
der do Democratas.

Ofício nº 102/13 – GLPSDB

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Flexa 

Ribeiro, para integrar como titular, a Comissão Mista 
destinada a analisar a Medida Provisória nº 609 de 
2013, em substituição ao Senador José Agripino, em 
vaga cedida pelo Partido dos Democratas – DEM.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Deputado Lú-
cio Vieira Lima, como membro titular, em substituição à 
Deputada Fátima Pelaes, e a Deputada Fátima Pelaes, 
como membro suplente, em substituição ao Deputa-
do Lúcio Vieira Lima, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
602, de 2012, conforme o Ofício nº 291, de 2013, da 
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao devido processado.

É o seguinte o Ofício:

Of/GAB/I/nº 291

Brasília, 26 de fevereiro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Lúcio Vieira Lima passa a integrar, na qualidade de 
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 602/2012, que “Autori-
za a prorrogação de contratos por tempo determinado 
no âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
e dá outras providências”, em substituição a Deputada 
Fátima Pelaes, que passa para qualidade de Suplente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira, Ro-
mero Jucá e Antonio Carlos Valadares enviaram dis-
cursos à Mesa, para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, desde o ano 2000, o Brasil 
participa de uma pesquisa realizada em âmbito global 
sobre empreendedorismo, que se intitula Monitor Glo-
bal do Empreendedorismo. Aqui no Brasil a pesquisa, 
cuja sigla em inglês é GEM, é conduzida pelo Instituto 
Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), com o 
apoio técnico do Centro de Empreendedorismo e No-
vos Negócios da Fundação Getulio Vargas e a parceria 
técnica e financeira do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
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Na edição de 2012, foram entrevistados 10.000 
brasileiros, com idade entre 16 e 64 anos, de todas 
as regiões do País. Pela primeira vez, foi feita uma 
questão sobre qual seria o maior sonho do brasileiro, 
buscando comparar o sonho de ter um negócio próprio 
com outros desejos, entre os quais, o de comprar um 
carro, de obter um diploma de ensino superior ou de 
ter um plano de saúde.

O sonho de ter seu próprio negócio ficou em 3 
o lugar entre as 12 opções listadas pela pesquisa. Fi-
cou atrás apenas do sonho de viajar pelo Brasil e de 
adquirir a casa própria.

Na média nacional, o sonho de ter seu próprio 
negócio foi citado por 43,5% dos entrevistados, pre-
valecendo com folga sobre o sonho de fazer carreira 
em uma empresa, que obteve apenas 24,7% de pre-
ferências.

Além disso, 84,8% dos entrevistados afirmaram 
que, no Brasil, “aqueles que alcançam sucesso após 
iniciar um novo negócio adquirem status e respeito 
perante a sociedade”.

Apesar dessa percepção extremamente positiva, 
35,5% dos participantes da pesquisa não dariam início 
a um novo negócio com medo do fracasso.

De fato, o receio do insucesso inibe o empreende-
dorismo, mas não sem razão, pois as micro e pequenas 
empresas são muito mais vulneráveis economicamente 
do que os grandes conglomerados.

As MPEs, como são também conhecidas as mi-
cro e pequenas empresas, têm menor probabilidade 
de sobreviver em um ambiente econômico hostil ou de 
crise, ainda que passageiro.

Um pequeno negócio, seja pela falta de condi-
ções favoráveis para o refinanciamento de dívidas, seja 
pela menor flexibilidade em postergar pagamentos a 
fornecedores, dificilmente consegue superar períodos, 
mesmo que não prolongados, de faturamento negativo 
ou de escassez de fluxo de caixa.

Contudo, por outro lado, as micro e pequenas 
empresas representam 99% dos estabelecimentos in-
dustriais, comerciais e de serviços brasileiros; geram 
metade dos empregos formais privados não agrícolas 
do País; e são responsáveis por 40% da massa de sa-
lários paga aos trabalhadores.

As MPEs empregam mais de 15 milhões e meio 
de pessoas, superando em cerca de 1 milhão o nú-
mero de trabalhadores contratados pelas médias e 
grandes empresas.

Entretanto, a importância das micro e pequenas 
para a economia de um país ultrapassa a sua contri-
buição para a geração de emprego e renda e de sua 
participação na formação do Produto Interno Bruto.

Elas contribuem diretamente para o desenvol-
vimento de novas e inovadoras tecnologias e funcio-
nam como incubadoras das futuras médias e grandes 
empresas.

De fato, podemos citar inúmeros casos de pe-
quenas empresas, às vezes de firmas individuais, que 
se converteram em gigantes do mundo empresarial, 
a partir da aplicação radical de novos conhecimentos, 
tecnologias e informações.

Henry Ford transformou o automóvel em um bem 
de consumo acessível para a classe média por meio 
da adoção de uma linha de produção e montagem 
dinâmica para sua época. William Boeing empregou 
modelos da tecnologia militar na aviação civil. John 
Rockefeller concebeu um sistema revolucionário de 
distribuição e refino de petróleo. Bill Gates criou um 
sistema operacional padronizado para computadores.

Todos estes casos de sucesso surgiram de peque-
nos empreendimentos, que, pela obstinação e senso de 
oportunidade de seus fundadores, se transformaram em 
robustas empresas com atuação no mercado mundial.

Fiz questão de trazer essas informações para 
este Plenário, Sr. Presidente, para deixar clara minha 
posição em defesa da micro e pequena empresa, mas, 
mais do que isso, para parabenizar a Senhora Presi-
denta da República pela iniciativa de criar a Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa.

Primeiramente, gostaria de destacar o fato de 
que Sua Excelência, a Presidenta Dilma Rousseff, op-
tou por encaminhar ao Congresso Nacional não uma 
Medida Provisória, mas um projeto de lei instituindo a 
referida Secretaria.

Creio que esta é uma prática bastante salutar 
e que deve ser consolidada, pois, muito embora os 
projetos de lei exijam uma tramitação mais longa e 
não produzam efeitos imediatos, sua liturgia favorece 
o confronto de idéias e a preservação do equilíbrio e 
da convivência respeitosa entre os Poderes Executivo 
e Legislativo.

No entanto, a razão principal pela qual quero pa-
rabenizar a Presidenta Dilma Rousseff é pelo mérito 
mesmo da iniciativa.

O PLC n° 112, de 2012, que cria a Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa, ligada à Presidência 
da República e chefiada por Ministro de Estado, foi 
aprovado na sessão de 7 de março passado e agora 
se encaminha para a sanção presidencial.

Penso, por todos os motivos que aqui manifestei, 
que a instituição da Secretaria da Micro e Pequena dará 
mais consistência e prioridade estratégica ao pequeno 
negócio, revigorando os avanços significativos que o 
setor registrou nos últimos anos.

Muito obrigado!
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, segundo dados de empresas 
especializadas no monitoramento de veículos, os rou-
bos e furtos de automóveis no Brasil cresceram 13% 
em 2012. No caso de veículos utilitários, o crescimento 
foi ainda mais expressivo: quase 30%!

O Estado de São Paulo é, com destaque, o cam-
peão de furtos e roubos de automóveis – concentra 
quase 70% das ocorrências -, mas esse, Sr. Presiden-
te, é um tipo de violência que afeta a todos os Estados 
da Federação. Áreas próximas a fronteiras – áreas 
em que o roubo se associa direta e facilmente com 
o contrabando – são particularmente vulneráveis. Há 
mesmo quem sugira que o roubo de carros pouco a 
pouco substitui o roubo a bancos como forma de fi-
nanciamento do tráfico de drogas.

Por tudo isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
creio que, como atores que somos no processo de for-
mulação de políticas públicas, deveríamos voltar nossa 
atenção de forma especial para esse grave problema 
de segurança pública. Como legisladores, devemos 
buscar formas de criar e aprimorar as normas aplicá-
veis e de promover o quadro legal necessário para a 
proposição e para a implementação dessas políticas 
públicas. Como fiscalizadores, devemos nos preocupar 
em acompanhar o que tem sido feito pelas autoridades 
competentes para lidar com o problema.

Quanto a isso, Sr. Presidente, gostaria de men-
cionar duas medidas que se relacionam com o assunto 
e que, se aperfeiçoadas e plenamente implantadas, 
poderiam ajudar-nos a lidar melhor com o problema.

A primeira medida, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, envolve a instalação de equipamento antifurto 
baseado em tecnologia de rastreamento. Há normas 
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e do De-
partamento Nacional de Trânsito (Denatran) que prevê-
em, de fato, a instalação compulsória de equipamentos 
antifurto com rastreadores nos automóveis – e isso 
desde 2007. No entanto, Sr. Presidente, várias dúvi-
das cercam a efetiva implantação dessa medida. A 
principal delas diz respeito à proteção da privacidade, 
que estaria sendo ameaçada pela obrigação de que o 
carro possua um aparelho que toma possível, mesmo 
contra a vontade do proprietário ou condutor, manter 
registros de sua localização e itinerários.

Seja como for, Sr.Presidente, apesar dessas dú-
vidas, o fato é que a Lei Complementar n° 121, de 9 
de fevereiro de 2006, cria o Sistema Nacional de Pre-
venção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo 
de Veículos e Cargas, ordena que o Contran estabe-
leça a obrigatoriedade da instalação de equipamento 
antifurto nos automóveis. Precisaríamos encontrar 

soluções, tanto técnicas quanto normativas, para que 
essa previsão legal fosse atendida, sem prejuízo dos 
proprietários de automóveis, tanto em seus direitos 
como consumidores, quanto, sobretudo, em seu direito 
fundamental à privacidade.

O rastreamento é, de fato, uma medida que po-
deria eventualmente inibir os roubos e, particularmen-
te, o contrabando de veículos roubados, Mas torná-lo 
compulsório talvez seja, com efeito, uma solução pro-
blemática. Sobretudo, não é necessário tornar obriga-
tório o rastreamento para cumprir o que exige a lei, em 
termos de equipamentos antifurto – um simples me-
canismo bloqueador, por exemplo, já seria suficiente. 
De todo modo, não devemos desprezar as possibili-
dades abertas com as tecnologias eletrônicas de mo-
nitoramento para lidar com o problema. Isso me leva 
à segunda medida que gostaria de evocar aqui neste 
pronunciamento. Refiro-me, Sr. Presidente, à implan-
tação do Sistema Nacional de Identificação Automáti-
ca de Veículos – SINIAV, por meio da instalação, nos 
carros, da chamada “placa eletrônica”.

O sistema se baseia na instalação de um chip 
eletrônico contendo dados sobre o veículo – como 
placa, chassi e Renavam, entre outras -, que podem 
ser lidos por antenas, instaladas nas ruas, que rece-
bem e transmitem dados. O sistema tem múltiplas uti-
lizações possíveis: desde o controle da regularidade 
dos veículos até o controle do tráfego, passando pela 
facilidade de passagem em pedágios, entrada e saí-
da de estacionamentos, e, também, rastreamento em 
caso de roubo.

O contrabando de veículos roubados também 
poderia ser mais facilmente combatido com o sistema. 
O Código de Trânsito Brasileiro já prevê, em seu arti-
go 119, que “as repartições aduaneiras e os órgãos 
de controle de fronteira comunicarão diretamente ao 
Renavam a entrada e saída temporária ou definitiva 
de veículos”. Isso, no entanto, Sr. Presidente, é quase 
impraticável. O controle nas fronteiras limita-se ao con-
trole das pessoas, não dos veículos. Com um sistema 
como o SINIAV, a simples instalação de antenas nos 
postos fronteiriços faria todo o trabalho. A identificação 
de um veículo reportado como roubado seria imediata.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
o SINIAV foi instituído por Resolução do Contran em 
agosto do ano passado. Trata-se, portanto, de medida 
recente. Segundo o cronograma previsto na Resolu-
ção, a implantação do SINIAV deve começar este ano 
e estar completa em junho de 2015. Não é uma tarefa 
pequena, como podemos imaginar: a frota de veículos 
no Brasil já ultrapassa os 74 milhões, sendo quase 42 
milhões de automóveis. A instalação de antenas em 
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todos os municípios, cobrindo todo o território nacional 
também não é um empreendimento singelo.

Cabe a nós, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
acompanhar com atenção a implantação desse siste-
ma, cuidando para que as dificuldades, tanto as espe-
radas quanto as inesperadas, sejam enfrentadas de 
forma rápida e eficiente. De minha parte, quero dizer 
que estarei acompanhando de perto e com interesse 
os desdobramentos disso, pronto para trazer a minha 
contribuição para a implantação bem sucedida do sis-
tema em todo o Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, com 
a votação da PEC 66/2012, PEC dos trabalhadores 
domésticos, o Senado vem resgatar um dívida com a 
sociedade brasileira, a de equiparação de todos os tra-
balhadores. Desde o advento da Constituição de 1988 
são apresentadas propostas de incluir os domésticos 
nas demais categorias de trabalhadores.

O reconhecimento da profissão do trabalho do-
méstico ocorreu apenas em 1972, com a promulgação 
da Lei n° 5.859. O trabalho doméstico foi definido como 
“aquele que presta serviços de natureza contínua e 
de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no 
âmbito residencial destas.” De acordo com a Classifi-
cação Brasileira de Ocupações, a categoria abrange 
os seguintes cargos: empregada doméstica, acom-
panhante de idosos, arrumadeira, assistente domés-
tica, babá, caseiro, cozinheira, enfermeira, faxineira, 
garçom, governanta, jardineiro, lavadeira, motorista, 
vigia, entre outros.

A Constituição Federal de 1988 garantiu conquis-
tas que colocam o Brasil em posição de vantagem em 
relação aos demais países: são reconhecidos direi-
tos como o salário-mínimo; o 13° salário; o repouso 
semanal remunerado; as férias anuais remuneradas; 
a licença à gestante e a licença paternidade; o aviso 
prévio; a estabilidade da gestante em caso de gravi-
dez; o direito aos feriados civis e religiosos; o acesso 
à Justiça do Trabalho; a liberdade sindical; e os bene-
fícios da previdência social, como salário-maternidade 
e aposentadoria.

No entanto, ainda assim, nossa Constituição de 
1988 reafirmou o tratamento desigual à categoria. En-
tre os direitos trabalhistas que a Constituição deixou 
de assegurar aos trabalhadores domésticos estão o 
seguro desemprego, o fundo de garantia do tempo 
de serviço, a remuneração do serviço extraordinário, 
o adicional noturno, a jornada de 44 horas e o salário 
família, entre outros.

Desde 1988, novas conquistas foram alcançadas, 
como a Lei n° 10.208, de 2001, que criou o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço e o seguro-desemprego 
para a categoria, que são, no entanto, facultativos, a 
depender da escolha do empregador. A Lei n° 11.324, 
de 2006, veio assegurar o direito a férias de 30 dias 
(anteriormente fixados em 20 dias), estabilidade para 
as gestantes, direito aos feriados civis e religiosos e 
proibição de descontos de moradia, alimentação e pro-
dutos de higiene pessoal utilizados no local de trabalho.

Segundo um estudo recente do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (IPEA), o trabalho domés-
tico remunerado empregava, em 2009, cerca de 7,2 
milhões de trabalhadores e trabalhadoras, ou 7,8% 
do total de ocupados no país. O estudo conclui que “o 
emprego doméstico tem ocupado posição central nas 
possibilidades de incorporação das mulheres no mer-
cado de trabalho, particularmente das negras, pobres 
e sem escolaridade ou qualificação profissional.” (“Si-
tuação atual das trabalhadoras domésticas no país”, 
Comunicados do Ipea, n° 90, de 05/05/2011)

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
considerando o quadro de desigualdades que aflige as 
trabalhadoras domésticas em todo o mundo, aprovou 
em 16 de junho de 2011, a Convenção sobre os tra-
balhadores domésticos, que se converterá na Conven-
ção n° 189, um tratado internacional vinculante para 
os Estados-Membros que a ratifiquem.

Nesse contexto, as novas normas contidas na 
PEC 66 garantem aos milhões de trabalhadoras e tra-
balhadores domésticos que cuidam das famílias e dos 
domicílios, um rol de direitos a serem implementados no 
patamar dos exercidos pelos trabalhadores brasileiros.

Quero registrar também, que tramita perante 
a Comissão de Assuntos Sociais do Senado o PLS 
516/2011, de minha autoria, que prevê novas dispo-
sições à Lei n° 5.859/72 (Dispõe sobre a profissão de 
empregado doméstico), à Lei n° 9.250/95 (Altera a 
legislação do imposto de renda das pessoas físicas) 
e assegura a inclusão do empregado doméstico no 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, de 
que trata a Lei nº 8.036/90.

Este projeto de lei se insere no contexto da PEC 
ora discutida e constitui proposição que busca harmo-
nizar o ordenamento jurídico nacional, em sua dimen-
são infra-constitucional.

Com a aprovação da PEC 66 é necessária e 
urgente a aprovação do PLS 516/2011 para que a 
relação de emprego doméstico aconteça de maneira 
formal. Com esse intuito, o presente projeto prevê um 
conteúdo essencial do contrato de trabalho, conceitua 
o salário in natura e fixa critérios e limites para sua uti-
lização, prevê condições condignas para dependências 
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destinadas às acomodações e permite, em caráter 
permanente (e não mais provisório ou temporário), a 
dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da 
Pessoa Física, das contribuições previdenciárias pagas 
ao empregado doméstico.

Com essa iniciativa pretendo colaborar com o 
estabelecimento da igualdade de direitos entre a ca-
tegoria dos trabalhadores domésticos e os trabalha-
dores em geral.

Como segundo assunto, eu gostaria de registrar 
que o debate acerca do uso consciente dos recursos 
hídricos e da importância de uma gestão adequada, 
eficiente e sustentável não sai de pauta. A água é vi-
tal para a manutenção da vida, do bem-estar e para 
o desenvolvimento social e econômico, mas as fontes 
do planeta são limitadas.

Em todos os cenários, lidar com água demanda 
colaboração. Por isso, a Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) 
elegeu 2013 o Ano Internacional de Cooperação pela 
Água. Além disso, comemora-se, no próximo dia 22 de 
março, o Dia Mundial da Água.

Dados da UNESCO mostram que 783 milhões de 
pessoas não têm acesso a água potável e 2,5 bilhões 
não têm quase acesso a saneamento adequado. Já 
85% (oitenta e cinco por cento) da população mundial 
vive na parte mais seca da terra.

Projeções populacionais globais de crescimento 
de 2 a 3 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos, 
combinadas com mudanças na dieta, resultam em um 
aumento previsto da demanda de alimentos de 70% 
até 2050. Enquanto a demanda de energia a partir de 
hidrelétricas e outras fontes de energia renovável vai 
aumentar em 60%.

Estas questões estão interligadas. Aumentar a 
produção agrícola, por exemplo, vai aumentar substan-
cialmente tanto o consumo de água e energia, levando 
ao aumento da concorrência por água. Esses dados 
são preocupantes e nos levam a reflexão.

Em nosso País, embora já dispondo de algu-
mas importantes ferramentas para a gestão hídrica, 
enfrentamos alguns problemas no sentido efetivá-las 
e viabilizá-las no plano concreto.

Potência ambiental e hídrica, detentora da maior 
reserva de água doce do mundo, o Brasil não pode se 
eximir em ser referência e liderança global no assunto, 
até para poder ter voz ativa e exigir dos seus pares da 
comunidade internacional o mesmo tratamento prefe-
rencial para a questão.

Nesse sentido, o Plano Nacional de Recursos 
Hídricos e o seu sistema de gerenciamento, principal 
instrumento diretivo da política nacional da água, de-
vem ser orientados de forma verdadeiramente descen-

tralizada e participativa, permitindo que suas ações 
atendam às questões e especificidades regionais e 
se tornem mais efetivas.

Campanhas maciças de educação e uso cons-
ciente da água, portanto, são essenciais para o êxito 
da política, que deve se expandir da burocracia gover-
namental e dos órgãos setoriais para as comunidades 
– notadamente as ribeirinhas – e organizações sociais.

O Parlamento, Sr. Presidente, tem papel crucial 
na busca de soluções em matéria de gestão sustentá-
vel dos recursos hídricos. Integrando ações e políticas 
governamentais com a mobilização da sociedade para 
o tema, somos considerados atores-chave nesse pro-
cesso de conscientização e articulação institucional.

Nessa medida, temos o dever e a responsabi-
lidade de debater e oferecer soluções concretas e 
objetivas para o melhor trato da questão. Com essa 
intenção apresentei o PLS n° 444, de 2011, aprovado 
no Senado Federal, que estabelece novas diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, corno a determi-
nação da medição individual do consumo hídrico nas 
edificações condominiais.

Com o mesmo propósito, elaboramos o PLS 504, 
de 2007, também remetido à Câmara dos Deputados, 
estabelecendo alguns outros mecanismos de incentivo 
ao uso racional e econômico da água em nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Dia Mun-
dial da Água nos impõe a necessária reflexão sobre o 
que estamos fazendo com as reservas de água exis-
tentes em nosso Planeta.

Desperdício, má gestão, distribuição ineficaz e 
degradação ambiental têm nos levado a um quadro 
de crescente escassez e trágica desmobilização des-
ses recursos, absolutamente vitais para a subsistên-
cia humana.

Não podemos fugir da missão que a urgência do 
tema nos coloca. A água é o nosso bem mais valioso, 
e deve estar acessível a todo e qualquer ser habitante 
de nosso Planeta. Esse é o compromisso que todos 
nós devemos assumir, com o vigor e a premência que 
a matéria requer.

Aproveito a oportunidade para informar que a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos 
Hídricos de Sergipe realiza de 19 a 22 de março, em 
Aracaju, o VI Encontro de Recursos Hídricos, que vai 
mostrar que o nosso Estado vem obtendo significativos 
avanços na gestão das águas.

Finalmente, gostaria de registrar que, no último 
dia 17 de março a nossa querida cidade de Aracaju 
completou 158 anos de existência. Fundada em 1855, 
sua construção foi fruto de necessidades econômicas, 
pois a pequena cidade de São Cristóvão, antiga sede 
da Província de Sergipe Del Rey não mais oferecia 
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condições para ser a sede administrativa. Além disso, 
a pressão econômica do Vale do Cotínguiba – maior 
região produtora de açúcar – exigia essa mudança. Era 
preciso, urgentemente, criar um porto que garantisse 
o escoamento da produção. A solução encontrada foi 
elevar o povoado de Santo Antônio do Aracaju à cate-
goria de cidade e a transformá-lo em capital.

Aracaju foi uma das primeiras capitais brasileiras a 
ser planejada. O projeto desafiou a capacidade da enge-
nharia da época, face à sua localização numa área onde 
predominavam pântanos e charcos. O desenho urbano 
da cidade foi elaborado por uma comissão de engenhei-
ros, tendo como responsável Sebastião Basílio Pirro.

Aracaju sempre esteve na vanguarda nacional! 
No já distante ano de 1886, com apenas 1.484 habitan-
tes, ela já possuía imprensa oficial, além de algumas 
linhas de barco para o interior. Foi uma das primeiras 
capitais a desfrutar de um serviço de água encanada 
nos inícios do século passado, um luxo para a época.

Hoje, Aracaju é uma cidade que orgulha a todos 
os sergipanos! Com pouco mais de 500 mil habitantes, 
possui um dos maiores PIBs da Região Nordeste, e 
está entre as capitais brasileiras que cumprem integral-
mente as metas fixadas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). Além disso, aparece com o maior índice 
de Desenvolvimento Municipal (IDM) entre as capitais 
do Nordeste e na sexta posição em nível nacional1.

Nos últimos cinco anos, Aracaju obteve índices de 
desenvolvimento humano jamais vistos, tanto é que foi elei-
ta como a capital brasileira campeã em qualidade de vida, 
em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a pedido 
da TV Globo. Os pesquisadores ouviram 54 mil pessoas 
nas 26 capitais e no Distrito Federal. Em Aracaju, a soma 
de todos os “bons comportamentos” alcançou a pontuação 
mais alta, graças ao fomento de novas políticas públicas 
municipais como o Programa Academia da Cidade.

Esse Programa é o resultado de uma parceria 
entre a Prefeitura de Aracaju e a Universidade Federal 
de Sergipe, Sr. Presidente, e funciona em 20 espaços 
públicos da cidade, onde a população recebe aulas 
gratuitas e acompanhadas por educadores físicos.

Outros fatores contribuíram para que Aracaju 
fosse eleita a capital brasileira da qualidade de vida. 
Fatores como, por exemplo, os 40 km de ciclovias, 
aproveitando o relevo plano da nossa cidade. Com 
isso, não apenas melhoramos a saúde da população, 
mas reduzimos os índices de emissão de poluentes e o 
congestionamento do trânsito. Além disso, Aracaju é a 
capital brasileira com o menor índice de fumantes, resul-
tado da aprovação da Lei Municipal n.° 3.756/2009 que 
criou o Programa Municipal de Controle do Tabagismo.

1 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 2009.

Destaco ainda, Sr. Presidente, a inauguração do 
Bairro 17 de Março, onde foram construídas mais de 
900 casas, levando dignidade e qualidade de vida aos 
antigos moradores do “Morro do Avião”; a Creche Dr. 
Fernando Guedes, no bairro América, que levou para 
Aracaju um novo modal para o atendimento de nos-
sas crianças; e a ala pediátrica do Hospital Fernando 
Franco, demonstrando que é possível termos um bom 
serviço de saúde pública neste País.

Menciono, por fim, Srªs e Srs. Senadores, a Orla 
Pôr do Sol e a nova Orla da Aruana, que possibilitaram 
uma nova fronteira para o crescimento do turismo na 
cidade; e a Praça da Juventude, que assegurou à po-
pulação do Conjunto Augusto Franco um novo espaço 
para a prática esportiva e o lazer.

Essas são apenas algumas iniciativas que foram 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, e que fizeram 
de Aracaju a capital brasileira da qualidade de vida!

Portanto, quero aqui deixar o meu abraço a todos 
os aracajuenses, pelo aniversário da nossa querida 
cidade, no próximo dia 17 de março.

Parabéns Aracaju!
Parabéns Sergipe!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 3, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento 
de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, 
de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril 
de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxí-
lio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei 
nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e dá 
outras providências. (proveniente da Medida 
Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador 
Jayme Campos (DEM/MT), favorável, nos ter-
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mos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 26.3.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 06.2.2013)
Prazo final prorrogado: 21.4.2013

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761,  de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB à 
Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 
1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a 
entrega e o controle das liberações dos recursos 
dos Fundos de Participação e dá outras provi-
dências, para dispor sobre critérios de distribui-
ção do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE, e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-

zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
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recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, e 8.443, de 16 de julho de 1992, para 
estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para incorporar o IDEB nos 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
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do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto  

as Propostas de Emenda à Constituição 

nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

16 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

18 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

19 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Declaramos encerrada a sessão.

Muito obrigado pela presença de todos.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 11 minutos.) 
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Ata da 38ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 27 de março de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Flexa Ribeiro, das Srªs Angela Portela e Vanessa Grazziotin, 
do Sr. Inácio Arruda, da Srª Ana Amélia e do Sr. Valdir Raupp

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 

encerra-se às 19 horas e 28 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, dos seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

– nº 389, de 2011 (nº 1.830/2009, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação dos Moradores do Con-
junto São Joaquim – AMCOSAJ para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Teresina, Estado do Piauí;
– nº 441, de 2012 (nº 403/2011, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rede Brasileira de Esportes Comuni-
cação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada na cidade de 
Santa Roda de Goiás, Estado de Goiás;
–nº 442, de 2012 (nº 527/2011, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga auto-
rização à Associação Comunitária de Moradores 
de Israelândia para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Israelândia, 
Estado de Goiás;
– nº 457, de 2012 (nº 2.610/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga auto-outorga auto-
rização à Associação Cultural de Radiodifusão 
Comunitária Cotegipense para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Barão 
de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul; 
– nº 458, de 2012 (nº 2.693/2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à Nassau Editora Rádio e 
Televisão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em ondas médias na cidade de 
Vitória, Estado do Espírito Santo; 
– nº 465, de 2012 (nº 3.107/2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
permissão à C.P.Z. Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Colatina, Estado 
do Espírito Santo; e
– nº 542, de 2012 (nº 2.477/2010, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Cultural Comunitária 
Novo Maracanã para executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado e projetos de resolução que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 103, DE 2013

Acrescenta § 5º e 6º ao art. 55 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o 
Plano de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências para dispor sobre 
a contagem do período de defeso no âmbi-
to da pesca como tempo de contribuição. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa-
rágrafos:

“Art. 55. .....................................
(.......)
§ 5º O período de defeso na atividade pes-
queira e afins, fixado por ato administrativo ou 
normativo da União, será considerado como 
tempo efetivo de contribuição para efeito de 
concessão de benefícios previdenciários e 
será descartado no cálculo do valor do salário-
-de– benefício. 
§ 6º O Instituto Nacional do Seguro Social aver-
bará como tempo de contribuição o período de 
defeso na atividade pesqueira e afins, fixado 
por ato administrativo ou normativo da União, 
mediante simples requerimento do segurado 
que comprove sua inscrição no Registro Geral 
da Pesca. (NR)”

Art. 2º No período do defeso, o pescador rece-
berá do Governo o salário defeso, no valor do piso 
salarial da categoria. Este salário dará oportunidade 
ao trabalhador da pesca a ingressar em cursos de 
qualificação profissional ministrado pelo Ministério 
da Pesca, Ministério do Trabalho e Emprego e/ou 
através de convênios com os Sindicatos do ramo 
de atividade.

Art. 3º Não será excluído do Registro Geral da 
Pesca o segurado que no período de defeso exercer 
outra atividade profissional.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13313 

Justificação

A presente proposição pretende adequar a legis-
lação previdenciária com as normas de proteção ao 
meio ambiente. Como todos sabemos, anualmente, são 
fixados períodos de defeso com o objetivo de proteger 
a fauna marinha, fluvial e lacustre da pesca predatória.

A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido 
cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente 
inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos 
de trabalhar.

Ora, tal proibição é de ordem pública, motivada 
por decisão governamental com base na legislação 
de proteção ao meio ambiente. Ocorre que, além de 
perderem sua renda, não fazem jus a esse período de 
serviço para efeitos previdenciários.

Não bastasse isso, caso resolvam nesse período 
exercerem outra atividade profissional em que pos-
sam ser enquadrados como segurados obrigatórios 
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS são 
excluídos do Registro Geral da Pesca.

Trata-se, portanto, de situação excepcional, onde 
se pretende a preservação da profissão de Pescador 
além de assegurar-lhes a contagem de tempo de con-
tribuição (Serviço) durante o período de defeso de tal 
forma que não percam a condição de segurados do 
RGPS e não necessitem trabalhar mais que 35 anos 
para repor o tempo perdido com a época de defeso.

Ao meu sentir, Senhoras e Senhores Senadores 
(as), a medida proposta é de inteira justiça e se harmo-
niza às necessidades do ser humano com a preserva-
ção tão desejada do meio ambiente. Por estas razões, 
esperamos o apoio de nossos Pares pela aprovação 
do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

 O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Seção V 
Dos Benefícios

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

Subseção III 
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

 Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na 
forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, 

além do correspondente às atividades de qualquer das 
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, 
mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

 I – o tempo de serviço militar, inclusive o volun-
tário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição 
Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral 
de Previdência Social, desde que não tenha sido con-
tado para inatividade remunerada nas Forças Armadas 
ou aposentadoria no serviço público;

 II – o tempo intercalado em que esteve em gozo 
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

 III – o tempo de contribuição efetuado como segu-
rado facultativo, desde que antes da vigência desta lei;

 III – o tempo de contribuição efetuada como se-
gurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995)

 IV – o tempo de serviço referente ao exercício 
de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 
desde que não tenha sido contado para a inatividade 
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria 
no serviço público;

 IV – o tempo de serviço referente ao exercício de 
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde 
que não tenha sido contado para efeito de aposenta-
doria por outro regime de previdência social; (Redação 
dada pela Lei nº 9.506, de 1997)

 V – o tempo de contribuição efetuado por segu-
rado depois de ter deixado de exercer atividade remu-
nerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei; 

 VI – o tempo de contribuição efetuado com base 
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, 
alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições com-
putadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº 
8.647, de 1993)

 § 1º A averbação de tempo de serviço durante o 
qual o exercício da atividade não determinava filiação 
obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social 
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das 
contribuições correspondentes, conforme dispuser o 
Regulamento, observado o disposto no § 2º. (Vide Lei 
nº 8.212, de 1991)

 § 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador 
rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 
será computado independentemente do recolhimento 
das contribuições a ele correspondentes, exceto para 
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

 § 3º A comprovação do tempo de serviço para 
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 
108, só produzirá efeito quando baseada em início 
de prova material, não sendo admitida prova exclusi-
vamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 
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de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 
Regulamento.

 § 4o Não será computado como tempo de contri-
buição, para efeito de concessão do benefício de que 
trata esta subseção, o período em que o segurado 
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído 
na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, salvo se tiver complementado as con-
tribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 104, DE 2013

Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro, de 
1998, que dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:

“Art. 2º  ...........................................................
Parágrafo único. A culpabilidade das pessoas 
físicas, quando caracterizada sua subordi-
nação laboral à pessoa jurídica que explora 
atividade pesqueira poderá ser relevada ou 
declarada inexistente. 
Art. 3º  ............................................................
Parágrafo único. A responsabilidade das pes-
soas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo 
fato, ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 2º desta Lei.” (NR)

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

Justificação

A presente proposição visa a atender reivindica-
ção apresentada pelo SINPESCATRAESP – Sindicato 
dos Pescadores e Trabalhadores Assemelhados do 
Estado de São Paulo; pelo SITRAPESCA – Sindicato 
dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de San-
ta Catarina; pelos Sindicatos dos Pescadores do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, 
como também a FNTTAA – Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins e 
CONTTMAF – Confederação Nacional dos Trabalha-

dores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca 
e nos Portos.

Segundo o Presidente do sindicato, JORGE MA-
CHADO DA SILVA, é preciso mudar a política de re-
pressão em relação aos pescadores profissionais in-
dustriais vinculados a empresas de pesca. Segundo 
ele, a responsabilidade pela atividade pesqueira é de 
quem realiza a atividade e não todos os pescadores 
(tripulantes) da embarcação, conforme está hoje na Lei. 

Se ocorre alguma irregularidade, quem é repri-
mido e preso são os pescadores por motivo de crime 
ambiental, quando deveria ser o empreendedor da 
pesca, ou o armador, que são os responsáveis jurídi-
cos pelas embarcações. 

Os pescadores recebem ordens e a maioria não 
possui sequer o ensino fundamental, portanto não tem 
conhecimento das restrições das localidades e das 
profundidades (coordenadas geográficas) e em áreas 
cuja legislação é estadual (APA). Por fim, a maioria não 
sabe utilizar o GPS. 

Procurando atender a reivindicação desses apre-
ensivos trabalhadores, submetemos ao crivo legislativo 
deste Senado Federal o presente projeto de lei, que 
introduz alterações na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro, 
de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e admi-
nistrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Basicamente, a sugestão é para que a culpabili-
dade das pessoas físicas, quando caracterizada sua 
subordinação laboral à pessoa jurídica que explora 
atividade pesqueira, poderá ser relevada ou declara-
da inexistente. 

Esperamos, com esses ajustes, regularizar a situ-
ação dos milhares de pescadores que desempenham 
sua atividade de pesca na modalidade de contrato de 
parceria, contando com a aprovação e contribuição 
valorosa de nossos eminentes Pares.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre as sanções penais e adminis-
trativas derivadas de condutas e ativida-
des lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências.

 O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

 Art. 1º (VETADO)
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 Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para 
a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas 
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabi-
lidade, bem como o diretor, o administrador, o membro 
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, 
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, 
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

 Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabi-
lizadas administrativa, civil e penalmente conforme o 
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 
cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade.

 Parágrafo único. A responsabilidade das pesso-
as jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, 
co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
....................................................................................

(À Comissão Temporária de Reforma do Có-
digo Penal Brasileiro– PLS 236/2012)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 105, DE 2013

Altera dispositivos da Leis nºs 8.429/1992 e 
8.625/1993, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 5º da Lei nº 8.429/1992 passa a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º Ocorrendo lesão ao erário público por 
ação ou omissão dolosa ou decorrente de 
culpa grave, do agente público ou de tercei-
ro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Art. 2º O parágrafo único do art. 7º , passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

Art. 7º .............................................................
Parágrafo Único. A indisponibilidade a que 
se refere o  caput deste artigo recairá sobre 
bens que assegurem o integral ressarcimen-
to do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial 
resultante do enriquecimento ilícito, observa-
das, sempre, as restrições do artigo 649 do 
Código de Processo Civil e do art. 1º da Lei 
nº 8.009/1990.

Art. 3º O artigo 9º,  caput, da passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 9º Constitui ato de improbidade adminis-
trativa caracterizado pelo enriquecimento ilícito 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimo-
nial indevida em razão do exercício do cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei, 
especificamente:

Art. 4º O artigo 10,  caput, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade admi-
nistrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, por culpa grave ou dolo, que 
enseje perda patrimonial, desvio, aprovação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta 
lei, especificamente:

Art. 5º Fica acrescido um parágrafo único ao art. 
10 , com a seguinte redação:

Parágrafo único. A ação por improbidade ad-
ministrativa lastreada em ato ou omissão por 
culpa grave somente será admitida em relação 
às condutas previstas nos incisos VI, VII, IX, 
X, XIII, XIV e XV deste artigo.

Art. 6º O artigo 11,  caput, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 11 Constitui ato de improbidade adminis-
trativa que atenta contra os princípios da ad-
ministração pública qualquer ação ou omissão 
dolosa que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às ins-
tituições, especificamente:

Art. 7º O inciso II do art. 12 , passa a vigorar com 
a seguinte redação

Art. 12.  ..........................................................
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento inte-
gral do dano, perda dos bens ou valores acres-
cidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer 
esta circunstância; pagamento de multa civil 
correspondente ao valor do dano e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ainda que por intermédio de pessoa jurí-
dica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 
de cinco anos e suspensão da função pública 
por até 120 dias; na condenação por improbi-
dade dolosa, além das penas antes descritas, 
perda da função pública e suspensão dos di-
reitos políticos de cinco a oito anos;

Art. 8º O parágrafo único do art. 12, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas 
nesta lei o juiz deverá considerar os princípios 
da razoabilidade, proporcionalidade, a exten-
são do dano causado, o proveito patrimonial 
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experimentado pelo agente, a vida pregressa 
e a personalidade do agente público.

Art. 9º O § 6º do artigo 13 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 13.  ..........................................................
§3º Será punido com a pena de demissão, a 
bem do serviço público, sem prejuízo de outras 
sanções, garantido o amplo direito de defesa 
e do contraditório, o agente público que se re-
cusar a prestar declaração dos bens, dentro 
do prazo determinado ou que a prestar falsa. 

Art. 10. O § 6º do art. 17 passa vigorar com a 
seguinte redação:

Art. 10.  ..........................................................
§ 6º A inicial deverá demonstrar o prejuízo ao 
erário, o elemento subjetivo e todas as cir-
cunstâncias necessárias para a caracteriza-
ção do ato de improbidade administrativa, na 
forma prevista nesta Lei e ser instruída com 
documentos ou justificação que contenham 
indícios suficientes da sua existência ou com 
razões fundamentadas da impossibilidade de 
apresentação de qualquer dessas provas, ob-
servada a legislação vigente, inclusive as dis-
posições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código 
de Processo Civil.

Art.11 O inciso II do artigo 21 , passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 21.  ..........................................................
II – da aprovação ou rejeição das contas pelos 
Conselhos de Contas ou Tribunais de Contas 
dos Municípios, Estados e da União, salvo com 
relação às penas de multa, perda da função 
pública e de suspensão dos direitos políticos.

Art. 12 O inciso I do art. 23, passa a vigorar com 
a seguinte redação e fica acrescentado um inciso III 
ao citado artigo:

Art. 23.  ..........................................................
I – até cinco anos após o termino do exercí-
cio de mandato, de cargo em comissão ou de 
função de confiança, desde que exercidos na 
mesma esfera de Poder ou em mesmo grau 
hierárquico;
II –  .................................................................
III – até dez anos após a data da efetiva ocor-
rência do dano ao erário público, exclusiva-
mente quanto à pena de ressarcimento.

Art. 13º O art. 43 da Lei nº 8.625, de 12 de feve-
reiro de 1993, passa a viger acrescido dos seguintes 
parágrafos:

“Art. 43  ..........................................................
§ 1º O dever previsto no inciso VI deste artigo 
inclui a vedação aos membros do Ministério 
Público de exercerem suas funções de forma 
temerária, com má-fé ou intenção de promo-
ção pessoal ou para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal.
§ 2º Ficará configurada a conduta de que trata 
o § 1º quando o membro do Ministério Público:
I – fizer declarações públicas imputando a réu 
ou indiciado em investigação ou processo cri-
minal em andamento fato ofensivo à sua re-
putação, à sua condição jurídica de inocente 
ou ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro; ou
II – reincidir no ajuizamento de ação que ve-
nha a ser considerada manifestamente inepta 
pelo juiz competente.
§ 3º O ofendido, mediante ação penal privada, 
poderá responsabilizar criminalmente o mem-
bro do Ministério Público pela não observância 
do disposto no § 1º deste artigo, o qual estará 
sujeito à pena de detenção, de seis meses a 
dois anos, sem prejuízo da ação civil.” (NR)

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei 8.429 completará 21 anos em junho, e des-
de que entrou em vigor, em 1992, estabelece punições 
para os chamados atos de improbidade praticados por 
ocupantes de cargo, emprego ou função na adminis-
tração pública. É considerada um instrumento valioso 
para a prevenção e repressão de condutas que atentam 
contra a moralidade pública, um princípio consagrado 
pela Constituição, mas a sua aplicação prática até hoje 
gera uma certa “confusão conceitual”. 

Abordamos neste projeto, temas como juízo de 
admissibilidade, prescrição, elementos constitutivos do 
ato de improbidade administrativa, foro por prerrogativa 
de função, atos praticados por delegação, entre outros. 
A Lei de Improbidade é um diploma legal altamente 
benéfico à administração pública e à sociedade, mas 
chama a atenção para algumas lacunas no texto, sobre-
tudo no que se refere à tipificação dos atos ímprobos

É nesse contexto otimista que no futuro, a im-
plantação definitiva da exigência de tipificação fechada 
de quaisquer condutas ilícitas e da sua indispensável 
explicitação no próprio corpo da peça deflagradora da 
ação sancionadora.
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É lamentável que condutas ilícitas não estejam 
enfatizadas no atual texto da Lei, Um dos mais tormen-
tosos problemas da aplicação de normas sanciona-
doras é o de encontrar a perfeita apreensão do ilícito 
passível de punição com as sanções legais. Por isso 
entende-se que sempre será preciso ficar bem claro 
em que consiste a infração, qual a medida do justo 
penal e que sanção aplicar, dentre as várias possíveis.

Não seria aceitável, na atual fase da evolução 
jurídica, cogitar-se de sanções sem a prévia definição 
dos correspondentes tipos infracionais, tornando-se 
imperioso proceder como procede o juízo criminal, 
examinando rigorosamente todos os elementos da 
conduta do imputado, não apenas para a certificação 
de sua materialidade, mas também as circunstâncias, 
de modo que a sanção não vá além do necessário, 
nem fique aquém do devido.

Ha necessidade de separar-se jurídica e conceitu-
almente o ato ilegal do ato ímprobo, para dar-se a este 
último o tratamento adequado e devido às práticas de 
infrações dolosas, lesivas e típicas. Significa, assim, 
indagar-se quais são os elementos da ilicitude ou da 
ilegalidade que, quando presentes, caracterizam a im-
probidade. Sem essa avaliação, qualquer ato apenas 
ilegal pode ser eventualmente tido como ato ímprobo, 
porque a ausência de tipicidade pode realmente levar 
a essa conclusão demasiada.

Outro aspecto relevante e que merece ênfase é 
o instituto da prescrição, diga-se, um instituto jurídico 
quase demonizado nas relações de Direito Público e 
que, no Direito Penal, soa como uma voz a favor da 
impunidade. 

Contra a corrente doutrinária que defende a tese 
da não prescrição para ações de ressarcimento de da-
nos decorrentes de atos de improbidade administrativa, 
acolhemos a prescritibilidade do Direito Público, por 
entender que deixar aberta a possibilidade de ação 
configura-se uma agressão à garantia da paz social. 
Agredir esse valor não seria apenas uma negação de 
muitas e preciosas lições doutrinárias, mas, na verda-
de, seria farpear a própria ordem pública.

Na ausência de norma expressa — a Lei 
8.429/1992 não define prazo de prescrição. Conside-
ramos de grande importância recorrer-se à tradição no 
Direito Administrativo brasileiro, que, desde 1932, ado-
tou o lapso de cinco anos da extinção das pretensões 
individuais contra a administração pública. Admitimos 
esse mesmo prazo para a extinção das pretensões 
desta contra os indivíduos. Neste caso, aplica-se em 
seu favor a lógica da simetria, ou a lógica da igualdade.

Para melhor compreensão do alcance as altera-
ções propostas, vamos à sua análise, tópico a tópico: 

A aposição da expressão erário, como consta atu-
almente no art. 1º da Lei nº 8.429, de 1992, afigura-se 
mais técnica e consentânea com o escopo da Lei nº 
8.429/1992, vez que o patrimônio já encontra prote-
ção nas Leis nº 4.717/65 (Ação Popular) e 7.347/1985 
(Ação Civil Pública).

A expressão erário aponta, mais diretamente, ao 
efetivo elemento de tutela da Lei nº 8.429/1992, que 
é a defesa e a aplicação das sanções contra atos que 
importem dano aos recursos financeiros, ao tesouro 
e aos bens móveis e imóveis que sejam de proprie-
dade do Estado. 

Registre-se que esta alteração consagra en-
tendimento repetido do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido de que o dano há de ser em desfavor do 
erário. Neste sentido, a Primeira Seção do STJ no 
REsp nº 1330664/MS, julgamento publicado no DJE 
de 24/09/2012.

A alteração proposta no Art. 2º busca preservar 
da indisponibilidade aquele rol de bens desde muito 
já consagrados no ordenamento jurídico como abso-
lutamente impenhoráveis.

Com efeito, carece de sentido permitir-se, em um 
juízo prévio e não raro emitido muito tempo antes Do 
advento da sentença de mérito, que se grave com in-
disponibilidade bens que, de nenhum modo, poderão 
ser penhorados, se e quando sobrevier condenação 
transitada em julgado.

No art. 3º, a expressão especificamente torna as 
já numerosas hipóteses previstas nos 12 (doze) incisos 
deste artigo em condutas taxativas e não meramente 
exemplificativas.

De se observar que o caráter ‘exemplificativo’, no 
caso, é uma aberração contra a melhor técnica jurídica, 
na medida em que se permite a inserção de condutas 
sem a mínima e prévia capitulação legal como passí-
veis de inclusão no rol das graves ações do art. 9º da 
Lei nº 8.429/1992.

Manter-se a redação original é permitir-se um 
menoscabo gravíssimo ao princípio do devido processo 
legal substantivo, da segurança jurídica e da reserva 
legal, fazendo da Lei nº 8.429/1992 um cheque em 
branco nas mãos do seu mais destacado dominum 
litis, ou seja, o Ministério Público Federal.

No Art. 4º, como transcrito na legislação em vigor, 
carece de sentido admitir-se ato de improbidade por 
mero ato culposo. São diversas as manifestações no 
sentido de que improbidade significa desonestidade, 
devassidão e imoralidade. A mera culpa clássica hau-
rida do Direito Civil é incompatível com o ato de im-
probidade. Neste sentido, na doutrina, TOSHIO MUKAI 
(Improbidade Administrativa: Sinônimo de Desonesti-
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dade) e MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS (o 
Limite da Improbidade Administrativa)

A jurisprudência do STJ abarca esta posição, a 
exemplo dos REsp nº 213.994/MG, Relator Ministro 
GARCIA VIEIRA, REsp nº 269.683/SC, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ e REsp nº 604.151/RS, Rel. Min. JOSÉ 
AUGUSTO DELGADO.

Com isto, passa-se a exigir culpa grave – vizinha 
ao dolo – para que se possa subsumir a conduta de 
um agente político ou agente público nas previsões 
deste artigo.

Quanto a alteração para a expressão especifica-
mente ao final do  caput do artigo, aplica-se a mesma 
justificativa feita à alteração ao  caput do art. 9º. 

No Art. 5º, a limitação às condutas descritas no 
parágrafo acrescentado como as únicas passíveis de 
comportar a ação ou omissão culposa grave restau-
ra a lógica, a justiça, o equilíbrio e a sempre buscada 
equidade no ordenamento jurídico.

Basta exemplificar que a conduta do inciso XII 
do artigo 10 (permitir o enriquecimento ilícito de ter-
ceiros) que antes desta alteração comportava a mo-
dalidade meramente culposa encaixa-se, na verdade, 
na descrição do crime de peculato-furto, que exige o 
dolo específico.

Ora, como entender que a mesma conduta, em 
um campo do direito, exija a concorrência do dolo para 
se concretizar e, em outra, exija, tão só, a mera culpa?

A alteração de que ora se trata corrige este de-
sequilíbrio e restaura a coerência jurídica.

Nas alterações propostas do Art. 6º, aplicam-se 
as aquelas que justificam as do art. 9º. 

A alteração proposta em seu Art. 7º atende a 
um reclame doutrinário e jurisprudencial no sentido 
de que as sanções aplicáveis às condutas derivadas 
de ação ou omissão dolosa e aquelas provenientes de 
comportamento culposo, não podem ser as mesmas, 
em face da marcada diferença entre ambos os tipos.

Esta crítica é feita com precisão pelo jurista WAL-
DO FAZZIO JUNIOR que critica acerbamente o sistema 
sancionador confuso da Lei nº 8.429/1992, do modo 
como hoje se encontra, sendo que o cerne das suas 
críticas se dirige, exatamente, contra o inciso II do art. 
10 da Lei nº 8.429/1992.

Com a alteração em exame, dividem-se as san-
ções em dois grupos, o primeiro para os atos ou omis-
sões meramente culposos e os segundos para os atos 
eivados de dolo e má-fé, que, por evidente, apresen-
tam maior índice de gravidade nas penas aplicáveis.

Registre-se que tal alteração harmoniza-se, por 
inteiro, com ponderáveis diretrizes jurisprudenciais, a 
exemplo do voto proferido pelo eminente Ministro GIL-
MAR MENDES, no julgamento da Recl. Nº 2186/DF, 

julgado em 03.10.2002, no qual assentou-se que as 
sanções de suspensão de direitos políticos e de perda 
da função pública demonstram, de modo inequívoco, 
que as ações de improbidade possuem, sobretudo, 
natureza penal. Não é difícil perceber a gravidade de 
tais sanções e a sua implicação na esfera de liberdade 
daqueles agentes políticos.

O artigo 8º dirige-se, precipuamente, ao Juiz en-
carregado de julgar a ação de improbidade posta sob 
sua tutela. A nova redação ora sugerida aprofunda e 
exige, como requisito de validade da sentença – daí 
a expressão deverá – que o órgão julgador sopese os 
princípios ali invocados e que investigue a personalida-
de, a vida pregressa e o histórico funcional ou político 
dos agentes públicos postos no pólo passivo, de modo 
a permitir a aplicação das eventuais sanções de ma-
neira que atenda ao valor constitucional da dignidade 
da pessoa humana.

Como bem ressalta WALDO FAZZIO JUNIOR, 
combater a improbidade, tomando como estandarte 
o injusto rigor e o automatismo exegético, não é, in-
dubitavelmente, o horizonte de nenhuma legislação 
produzida sob os auspícios do Estado de Direito e 
compromissária, tanto dos direitos republicanos como 
da dignidade da pessoa humana. (A Razoabilidade é 
Veículo de Justiça,

in, htpp://www.improbidadeadministrativa.com.br 
Acesso em: 20 de fevereiro de 2013).

Para LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR e ROGÉ-
RIO FAVRETO, em comentário ao artigo 12 da Lei nº 
8.429/1992, não se pode admitir o excesso, havendo a 
necessidade não só de adequação e proporcionalidade 
frente ao ato praticado, como expressa motivação a 
justificar cada uma das penas impostas. (Comentários 
à Lei de Improbidade Administrativa, Editora Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 2010, pág. 191).

No Art. 9º acrescentou-se, tão só, a locução garan-
tido o direito de defesa e do contraditório, eliminando-
-se o caráter draconiano e inconstitucional da redação 
original e valorizando-se o que garantem os incisos LIV 
e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Positiva-se, com a alteração proposta no artigo 
10, a necessidade do autor da Ação de demonstrar, de 
forma inequívoca, desde a peça inicial, o efetivo preju-
ízo ao erário, o elemento subjetivo coincidente com a 
má-fé, a desonestidade do agente público, evitando-se, 
de maneira definitiva, a propositura de ações judiciais 
inconsistentes.

Evidente que não se justifica a formulação de pre-
tensões vagas e nebulosas, quando se considera que 
a própria Lei nº 8.429/1992 confere ao MP relevante 
poder investigatório, por meio do Inquérito Civil, previsto 
na Lei nº 7.347/85 e no artigo 22 da Lei nº 8.429/1992.
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A alteração de que trata o artigo 11, não faz com 
que a decisão proferida pelas Cortes de Conta gere 
uma relação de prejudicialidade com a proposição da 
Ação de Improbidade Administrativa por aqueles que 
estão legitimados a fazê-lo. Logo, não contraria a ju-
risprudência do STJ derredor do tema.

Afigura-se quebra do princípio da confiança e 
segurança jurídica que os agentes públicos com suas 
contas aprovadas pelas Corte de Contas encarregadas 
pela Constituição de fiscalizar a legalidade, legitimida-
de e economicidade no uso do erário, sejam punidos 
com sanções de multa, perda da função pública e sus-
pensão dos direitos políticos, frisando-se que as duas 
últimas são as ‘penas capitais’ do sistema sancionador 
da Lei nº 8.429/1992.

No mínimo, e por razões de coerência, deveriam, 
então, constar do polo passivo de tal ação os Ministros 
do TCU ou os Conselheiros dos Tribunais Estaduais 
e Municipais que julgaram regulares as contas e a as 
ações dos agentes públicos e políticos considerados 
ímprobos.

Registre-se, ainda, que a pena de multa aqui ex-
pungida insere-se na competência sancionadora do 
TCU, consoante dispõe o art. 58 da Lei nº 8.443/1992. 
Mantendo-a também na seara da Lei nº 8.429/1992 
pode se configurar o bis in idem sempre repudiado 
pelo melhor Direito.

No Art. 12 do presente PLS, a primeira alteração 
visa tornar claras as regras prescricionais com rela-
ção ao termo inicial que se deve considerar como o 
de término de mandato, cargo em comissão ou função 
de confiança.

Estabelece que o prazo a partir do término, p.ex., 
de um mandato de Governador de Estado e outro, 
subseqüente de Senador. Tratam-se de mandatos em 
esferas de Poder diferentes (Poder Executivo Estadual-
-Poder Legislativo Federal). Neste exemplo, supondo-
-se que o agente político tenha ficado 08 (oito) anos 
como Governador e o suposto ato de improbidade te-
nha se dado em seu primeiro ano de governo, o prazo 
prescrional contar-se-ia a partir do fim do seu mandato 
de Governador e não do término do seu subseqüente 
mandato de Senador.

A segunda alteração estabelece prazo prescricio-
nal com relação aos pedidos de ressarcimento do erário.

Desde muito, a doutrina vem apontando o equí-
voco de considerar-se, à luz do disposto no §5º do art. 
37 da Constituição Federal, que o pleito de ressarci-
mento ao erário seria imprescritível. 

Em comentário a esta norma constitucional o 
sempre lembrado CELSO RIBEIRO BASTOS dirigiu crí-
tica aos defensores da imprescritibilidade sustentando 
que a regra da prescritibilidade é sempre encontrável 

relativamente ao exercício de todos os direitos. (Co-
mentários à Constituição do Brasil,volume III, tomo III, 
São Paulo, Editora Saraiva, 1992, p. 167).

Na opinião de RITA ANDRÉA REHEM ALMEIDA 
TOURINHO, integrante dos quadros do Ministério Pú-
blico do Estado da Bahia, a regra do § 5º do art. 37 da 
CF, com relação às ações de ressarcimento ao erário, 
não afirmou que estas seriam imprescritíveis. E con-
clui afirmando que pensamos que o texto constitucio-
nal pretendeu que não fossem estabelecidos prazos 
inferiores ao constante no Código Civil. (A Prescrição 
e a Lei de Improbidade Administrativa, 

A mudança aqui consignada acolhe estes posi-
cionamentos doutrinários e, prestigiando os princípios 
da segurança jurídica e da estabilidade das relações 
jurídicas, fixa o prazo prescricional para as ações de 
ressarcimento ao erário em 10 (dez) anos, a contar da 
data da ocorrência do dano.

Registre-se que o lapso prescricional elegido 
coincide com o maior prazo de prescrição admitido 
pelo atual Código Civil, em seu art. 205, que é de 10 
(dez) anos. 

Estamos certos de que a medida proposta, para 
a qual conclamamos o apoio de nossos pares, certa-
mente possibilitará os ajustes tão necessários e não 
contemplados na atual norma, em favor tanto da so-
ciedade, quanto do agente público.

Acerca da proposta que altera a Lei 8.625, de 12 
de fevereiro de 1993, ressalto que os membros do Mi-
nistério Público (MP) têm um grande poder nas mãos: 
a titularidade de ajuizamento da ação penal pública. E 
poder exige responsabilidade. É fato grave quando um 
membro do Ministério Público ajuíza uma ação penal 
sem fundamento, ou seja, com insuficiência de indícios, 
e que vem a ser rejeitada pelo Poder Judiciário por 
inépcia manifesta (art. 395, I do Código de Processo 
Penal). Tal membro do parquet pode vir a responder 
civilmente pelo seu ato, inclusive por danos morais, e 
também criminalmente, por prevaricação (art. 319 do 
Código Penal – CP). Mas quantos membros do MP 
realmente são responsabilizados por suas atuações 
temerárias?

O presente projeto de lei tem por objetivos (1) 
criar um mecanismo prático de responsabilização de 
membros do MP e (2) possibilitar ao ofendido exercer 
a titularidade dessa responsabilização. A alteração é 
feita na lei orgânica nacional do MP, local mais apro-
priado para tal.

Em pesquisa realizada por meu Gabinete com 
a finalidade de obter informações dos atuais e dos 
ex-prefeitos sobre a atuação do MP, foi elaborado 
um questionário com 12 perguntas. Desta feita, 248 
prefeitos e ex-prefeitos de todo o Brasil responderem 
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ao questionário. Os resultados até o momento são os 
seguintes:

Ações ajuizadas contra ex-prefeitos 1827
Processos julgados 990
Condenações 158
Absolvições 832
Termos de ajustamento de conduta
 (TAC) assinados 439

Os resultados impressionam. Foi possível cons-
tatar, a partir das informações colhidas, a prática de 
abusos por parte do parquet: atuação arbitrária, ações 
penais sem fundamento, perseguição política. O qua-
dro mostra que em 84,06% dos casos em que há ajui-
zamento de ações pelo MP os agentes políticos são 
absolvidos.

Ou seja, a experiência brasileira tem revelado que 
membros do MP têm atuado de forma política – bus-
cando satisfazer interesses distintos daqueles relativos 
ao desempenho estrito de suas funções. Buscam os 
holofotes da mídia e fazem verdadeiras devassas na 
vida de pessoas públicas. A lei precisa criar medidas 
mais práticas para que esses maus operadores públi-
cos do direito sejam eles mesmos colocados sob os 
holofotes de seus superiores e da sociedade.

Nesse sentido, propomos regular de forma mais 
detalhada o dever funcional previsto no inciso VI do 
art. 43 da lei orgânica do MP e oferecer uma forma 
objetiva e funcional para que a ofensa ao dever possa 
ser configurada (novo § 2º do art. 43). Propomos ainda 
criminalizar tal ofensa, com a previsão de pena (novo § 
3º) Trata-se de crime que se encontra a meio caminho 
entre a prevaricação (art. 319 do CP) e a denunciação 
caluniosa (art. 339 do CP), daí a necessidade de uma 
nova figura típica.

Julgamos tratar-se de uma forma inteligente de 
iniciar um processo de maior responsabilização dos 
membros do MP por suas atuações na sociedade.

Assim, expostos os argumentos, conclamo meus 
nobres Pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, – Senador Ivo Cassol.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992

Texto compilado

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, car-
go, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá 
outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por 
qualquer agente público, servidor ou não, contra a ad-
ministração direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada 
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da re-
ceita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às pe-
nalidades desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão pú-
blico bem como daquelas para cuja criação ou custeio 
o erário haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anu-
al, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos.

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos 
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transito-
riamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades mencionadas no artigo anterior.

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, 
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta.

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita obser-
vância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que 
lhe são afetos.

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá 
o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio.

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar le-
são ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável 
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para 
a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se 
refere o  caput deste artigo recairá sobre bens que 
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assegurem o integral ressarcimento do dano, ou so-
bre o acréscimo patrimonial resultante do enriqueci-
mento ilícito.

Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor 
da herança.

CAPÍTULO II

Dos Atos de Improbidade Administrativa

Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Im-

portam Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade adminis-

trativa importando enriquecimento ilícito auferir qual-
quer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão 
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta 
lei, e notadamente:

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, 
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atri-
buições do agente público;

II – perceber vantagem econômica, direta ou in-
direta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior 
ao valor de mercado;

III – perceber vantagem econômica, direta ou in-
direta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 
estatal por preço inferior ao valor de mercado;

IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veícu-
los, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem 
como o trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades;

V – receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração 
ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narco-
tráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra 
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI – receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para fazer declaração fal-
sa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou 
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 
medida, qualidade ou característica de mercadorias 

ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencio-
nadas no art. 1º desta lei;

VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens 
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público;

VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer ati-
vidade de consultoria ou assessoramento para pessoa 
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX – perceber vantagem econômica para inter-
mediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza;

X – receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de 
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu pa-
trimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes 
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei;

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, ver-
bas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

que Causam Prejuízo ao Erário

Art. 10. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que causa lesão ao erário qualquer ação ou omis-
são, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 
1º desta lei, e notadamente:

I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para 
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades men-
cionadas no art. 1º desta lei;

II – permitir ou concorrer para que pessoa física 
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou va-
lores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 
à espécie;

III – doar à pessoa física ou jurídica bem como 
ao ente despersonalizado, ainda que de fins educati-
vos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores 
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas 
no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou 
locação de bem integrante do patrimônio de qualquer 
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das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço infe-
rior ao de mercado;

V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado;

VI – realizar operação financeira sem observân-
cia das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea;

VII – conceder benefício administrativo ou fiscal 
sem a observância das formalidades legais ou regu-
lamentares aplicáveis à espécie;

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente;

IX – ordenar ou permitir a realização de despesas 
não autorizadas em lei ou regulamento;

X – agir negligentemente na arrecadação de tri-
buto ou renda, bem como no que diz respeito à con-
servação do patrimônio público;

XI – liberar verba pública sem a estrita obser-
vância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular;

XII – permitir, facilitar ou concorrer para que ter-
ceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII – permitir que se utilize, em obra ou servi-
ço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor 
público, empregados ou terceiros contratados por es-
sas entidades.

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que 
tenha por objeto a prestação de serviços públicos por 
meio da gestão associada sem observar as formali-
dades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, 
de 2005)

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio 
público sem suficiente e prévia dotação orçamentá-
ria, ou sem observar as formalidades previstas na lei. 
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

que Atentam Contra os Princípios da 
 Administração Pública

Art. 11. Constitui ato de improbidade administra-
tiva que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamen-
te, ato de ofício;

III – revelar fato ou circunstância de que tem ci-
ência em razão das atribuições e que deva permane-
cer em segredo;

IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obri-

gado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conheci-

mento de terceiro, antes da respectiva divulgação ofi-
cial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

CAPÍTULO III 
Das Penas

Art. 12. Independentemente das sanções penais, 
civis e administrativas, previstas na legislação específi-
ca, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito 
às seguintes cominações:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, 
civis e administrativas previstas na legislação específica, 
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações, que podem ser aplicadas iso-
lada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressar-
cimento integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de 
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três 
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta-
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral 
do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilici-
tamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstân-
cia, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa 
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indireta-
mente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral 
do dano, se houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento 
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fis-
cais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 
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por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas 
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente.

CAPÍTULO IV 
Da Declaração de Bens

Art. 13. A posse e o exercício de agente público 
ficam condicionados à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente. (Regulamento) (Regulamento)

§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra 
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no 
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou compa-
nheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob 
a dependência econômica do declarante, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

§ 2º A declaração de bens será anualmente atu-
alizada e na data em que o agente público deixar o 
exercício do mandato, cargo, emprego ou função.

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem 
do serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar 
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, 
ou que a prestar falsa.

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entre-
gar cópia da declaração anual de bens apresentada 
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da 
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza, com as necessárias atualizações, 
para suprir a exigência contida no  caput e no § 2° 
deste artigo .

CAPÍTULO V 
Do Procedimento Administrativo 

e do Processo Judicial

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática 
de ato de improbidade.

§ 1º A representação, que será escrita ou redu-
zida a termo e assinada, conterá a qualificação do re-
presentante, as informações sobre o fato e sua autoria 
e a indicação das provas de que tenha conhecimento.

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a re-
presentação, em despacho fundamentado, se esta 
não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º 

deste artigo. A rejeição não impede a representação 
ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.

§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a 
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos 
que, em se tratando de servidores federais, será pro-
cessada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratan-
do de servidor militar, de acordo com os respectivos 
regulamentos disciplinares.

Art. 15. A comissão processante dará conheci-
mento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho 
de Contas da existência de procedimento administrativo 
para apurar a prática de ato de improbidade.

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal 
ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, desig-
nar representante para acompanhar o procedimento 
administrativo.

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsa-
bilidade, a comissão representará ao Ministério Público 
ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do seqüestro dos bens do 
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente 
ou causado dano ao patrimônio público.

§ 1º O pedido de seqüestro será processado de 
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código 
de Processo Civil.

§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investi-
gação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias 
e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no ex-
terior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, 
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação 
da medida cautelar.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação 
nas ações de que trata o  caput.

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, pro-
moverá as ações necessárias à complementação do 
ressarcimento do patrimônio público.

§ 3º No caso da ação principal ter sido proposta 
pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada 
integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo 
suprir as omissões e falhas da inicial e apresentar ou 
indicar os meios de prova de que disponha.

§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta 
pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o dis-
posto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho 
de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no pro-
cesso como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal 
da lei, sob pena de nulidade.

§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição 
do juízo para todas as ações posteriormente intentadas 
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que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 
objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 
de 2001)

§ 6o A ação será instruída com documentos ou 
justificação que contenham indícios suficientes da 
existência do ato de improbidade ou com razões fun-
damentadas da impossibilidade de apresentação de 
qualquer dessas provas, observada a legislação vi-
gente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 
18 do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz man-
dará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, 
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 
instruída com documentos e justificações, dentro do 
prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.225-45, de 2001)

§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo 
de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a 
ação, se convencido da inexistência do ato de impro-
bidade, da improcedência da ação ou da inadequa-
ção da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.225-45, de 2001)

§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado 
para apresentar contestação. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, 
caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida 
a inadequação da ação de improbidade, o juiz extin-
guirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições 
realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto 
no art. 221,  caput e § 1o, do Código de Processo Penal. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação 
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos 
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento 
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor 
da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Penais

Art. 19. Constitui crime a representação por ato 
de improbidade contra agente público ou terceiro be-
neficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denun-

ciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos 
materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em 
julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou adminis-
trativa competente poderá determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração, quando a me-
dida se fizer necessária à instrução processual.

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta 
lei independe:

I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público;

I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio 
público, salvo quanto à pena de ressarcimento; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).

II – da aprovação ou rejeição das contas pelo 
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conse-
lho de Contas.

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta 
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de 
autoridade administrativa ou mediante representação 
formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá 
requisitar a instauração de inquérito policial ou proce-
dimento administrativo.

CAPÍTULO VII 
Da Prescrição

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos 
as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I – até cinco anos após o término do exercício 
de mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança;

II – dentro do prazo prescricional previsto em lei 
específica para faltas disciplinares puníveis com demis-
são a bem do serviço público, nos casos de exercício 
de cargo efetivo ou emprego.

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais

Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 
1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 
1958 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da 
Independência e 104° da República. – FERNANDO 
COLLOR – Célio Borja.

LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993

Institui a Lei Orgânica Nacional do Minis-
tério Público, dispõe sobre normas gerais 
para organização do Ministério Público dos 
Estados e dá outras providências.
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O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

(...)
Art. 43. São deveres dos membros do Ministério 

Público, além de outros previstos em lei:
I – manter ilibada conduta pública e particular;
II – zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prer-

rogativas e pela dignidade de suas funções;
III – indicar os fundamentos jurídicos de seus 

pronunciamentos processuais, elaborando relatório 
em sua manifestação final ou recursal;

IV – obedecer aos prazos processuais;
V – assistir aos atos judiciais, quando obrigatória 

ou conveniente a sua presença;
VI – desempenhar, com zelo e presteza, as suas 

funções;
VII – declarar-se suspeito ou impedido, nos ter-

mos da lei;
VIII – adotar, nos limites de suas atribuições, as 

providências cabíveis em face da irregularidade de 
que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços 
a seu cargo;

IX – tratar com urbanidade as partes, testemu-
nhas, funcionários e auxiliares da

Justiça;
X – residir, se titular, na respectiva Comarca;
XI – prestar informações solicitadas pelos órgãos 

da instituição;
XII – identificar-se em suas manifestações fun-

cionais;
XIII – atender aos interessados, a qualquer mo-

mento, nos casos urgentes;
XIV – acatar, no plano administrativo, as deci-

sões dos órgãos da Administração Superior do Minis-
tério Público.

(...)
Art. 84. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1993, 172º da Inde-

pendência e 105º da República. – ITAMAR FRANCO 
– Maurício Corrêa.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 21, DE 2013

Altera o art. 7º da Resolução nº 43, de 2001, 
do Senado Federal, para ampliar o limite do 
montante global de operações de crédito 
que poderão ser realizadas nos exercícios 
financeiros de 2013 e 2014. 

Art. 1º O § 7º do art. 7º da Resolução nº 43, de 
2001, passa a vigorar com a seguinte redação, e o ar-
tigo fica acrescido dos seguintes §§ 9ºe 10:

“Art. 7º  ...........................................................
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às 
operações de reestruturação e recomposição 
do principal de dívidas nem os montantes 
ingressados destas operações serão com-
putados para efeito da contratação de novas 
operações, nos termos previstos no inciso I 
do  caput.
 .......................................................................
§ 9º Nos exercícios de 2013 e 2014, o limite 
definido pelo inciso I do  caput deste artigo 
será de até 30% (trinta por cento) da receita 
corrente líquida definida no art. 4º, e se aplica 
às operações de crédito que, estejam previstas 
nos Programas de Ajuste dos Estados, estabe-
lecidos nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de 
setembro de 1997, e, no caso dos Municípios, 
nos contratos de refinanciamento de suas res-
pectivas dívidas com a União, ou aquelas que, 
limitadas ao montante global previsto, vierem 
a substituí-las.
§ 10º Nos exercícios de 2013 e 2014, o limite 
definido pelos incisos II e III do  caput não se 
aplicam às operações de crédito que, estejam 
previstas nos Programas de Ajuste dos Esta-
dos, estabelecidos nos termos da Lei nº 9.496, 
de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos 
Municípios, nos contratos de refinanciamen-
to de suas respectivas dívidas com a União, 
ou aquelas que, limitadas ao montante global 
previsto, vierem a substituí-las.” (NR)

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

Justificação

A proposta visa a flexibilizar, temporariamente, 
os limites para o montante das operações incluídas no 
Programa de Ajuste Fiscal dos Estados, de natureza 
anticíclica, com vistas a estimular os investimentos dos 
Estados e assim reaquecer a economia, atualmente 
em processo de estagnação com o aprofundamento 
da crise financeira global.

Sem dúvida, os investimentos públicos em in-
fraestrutura são necessários à retomada sustentável 
do crescimento econômico do Brasil, bem como os 
investimentos nas áreas de saúde, educação, meio 
ambiente e segurança.
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Nesse sentido, é justificável a proposta, haja vista 
a inércia e o reduzido patamar dos investimentos do 
setor público, no País.

De se observar que nos critérios adotados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional – STN para o cálculo 
dos limites, nos termos do inciso II do art. 7º da Reso-
lução 43, do Senado Federal, a projeção da receita ba-
seia-se no cálculo da média do PIB dos últimos 8 anos.

Com a divulgação do PIB de 2012 em apenas 
0,87199%, a projeção de receitas dos Estados apre-
sentou quedas significativas, aumentando a relação 
do serviço da dívida com a Receita Corrente Líquida 
estimada e inviabilizando até mesmo as operações já 
autorizadas nos Programas de Ajuste Fiscal dos Es-
tados, antes enquadradas.

Com isso o baixo índice de crescimento da eco-
nomia inviabiliza a contratação de novas operações 
que poderiam alavancar os investimentos e a retoma-
da do PIB.

Não menos relevante, as economias estaduais 
atravessam um período de transição, com expectativa 
de renda crescente, em decorrência de iniciativas como 
a revisão dos parâmetros do serviço da dívida pública 
de Estados e dos municípios, novas arquiteturas para 
o FPE e o FPM e a revisão da estrutura do ICMS, com 
impactos distributivos relevantes.

Nestes termos, peço apoio de meus pares para 
o projeto que apresento.

Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

Dispõe sobre as operações de crédito in-
terno e externo dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, inclusive conces-
são de garantias, seus limites e condições 
de autorização, e dá outras providências.

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

....................................................................................
Art. 7º As operações de crédito interno e externo 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ob-
servarão, ainda, os seguintes limites: 

I – o montante global das operações realizadas 
em um exercício financeiro não poderá ser superior a 
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, 
definida no art. 4º; 

II – o comprometimento anual com amortizações, 
juros e demais encargos da dívida consolidada, inclu-
sive relativos a valores a desembolsar de operações 
de crédito já contratadas e a contratar, não poderá 
exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por 
cento) da receita corrente líquida; 

III – o montante da dívida consolidada não pode-
rá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal, 
conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite 
global para o montante da dívida consolidada dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de 
operações de crédito com liberação prevista para mais 
de um exercício, será calculado levando em conside-
ração o cronograma anual de ingresso, projetando-se 
a receita corrente líquida de acordo com os critérios 
estabelecidos no § 6º deste artigo. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às ope-
rações de concessão de garantias e de antecipação de 
receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos 
arts. 9º e 10, respectivamente. 

§ 3º São excluídas dos limites de que trata o  ca-
put as seguintes modalidades de operações de crédito: 
(Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 19, 
do Senado Federal, de 5/11/2003)

I – contratadas pelos Estados e pelos Municípios 
com a União, organismos multilaterais de crédito ou 
instituições oficiais federais de crédito ou de fomento, 
com a finalidade de financiar projetos de investimen-
to para a melhoria da administração das receitas e 
da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito 
de programa proposto pelo Poder Executivo Federal; 
(Inciso acrescido pela Resolução nº 19, do Senado 
Federal, de 5/11/2003)

II – contratadas no âmbito do Programa Nacional 
de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, estabelecido 
com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. 
(Inciso acrescido pela Resolução nº 19, do Senado 
Federal, de 5/11/2003)

 III – contratadas diretamente com o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), ou com seus agentes financeiros credenciados, 
no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e 
ao Distrito Federal de que trata o art. 9– N da Resolu-
ção nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), e suas alterações. (Inciso 
acrescido pela Resolução nº 29, do Senado Federal, 
de 25/6/2009)

IV – destinadas ao financiamento de infraestru-
tura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, au-
torizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 
(Inciso acrescido pela Resolução nº 45, do Senado 
Federal, de 31/8/2010)

§ 4º Para efeitos de atendimento ao disposto no 
inciso II do  caput, o cálculo do comprometimento anu-
al com amortizações e encargos será feito pela média 
anual da relação entre o comprometimento previsto e 
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a receita corrente líquida projetada ano a ano, consi-
derando-se, alternativamente, o que for mais benéfico: 

I – todos os exercícios financeiros em que hou-
ver pagamentos previstos da operação pretendida; ou 

II – os exercícios financeiros em que houver pa-
gamentos até 31 de dezembro de 2027.(Parágrafo 
com redação dada pela Resolução nº36, do Senado 
Federal, de 11/11/2009)

 § 5º (Revogado pela Resolução nº 45, do Sena-
do Federal, de 31/8/2010)

§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita cor-
rente líquida será projetada mediante a aplicação de 
fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da 
Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período 
de 12 (doze) meses findos no mês de referência. 

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às 
operações de reestruturação e recomposição do prin-
cipal de dívidas. 

§ 8º O disposto no inciso II do  caput não se apli-
ca às operações de crédito que, na data da publicação 
desta Resolução estejam previstas nos Programas de 
Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da Lei 
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos 
Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas 
respectivas dívidas com a União, ou aquelas que, limita-
das ao montante global previsto, vierem a substituí-las.
....................................................................................  

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

Conversão da MPv nº 1.560-8, de 1997
(Vide Lei nº 12.249, de 2010)

Estabelece critérios para a consolidação, a 
assunção e o refinanciamento, pela União, 
da dívida pública mobiliária e outras que 
especifica, de responsabilidade dos Esta-
dos e do Distrito Federal.

 O Presidente da República, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

 Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados 
autorizada, até 31 de março de 1998 a:

 Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, 
autorizada, até 31 de maio de 2000, a: (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 I – assumir a dívida pública mobiliária dos es-
tados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo 
critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações 
decorrentes de operações de crédito interno e exter-
no, ou de natureza contratual, relativas a despesas 

de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31 
de dezembro de 1994;

 II – assumir os empréstimos tomados pelos es-
tados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica 
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de 
dezembro de 1995, do Senado Federal;

 II – assumir os empréstimos tomados pelos Es-
tados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica 
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de de-
zembro de 1995, do Senado Federal, bem como, ao 
exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras 
dívidas cujo refinanciamento pela União, nos termos 
desta Lei, tenha sido autorizado pelo Senado Federal 
até 30 de junho de 1999; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2192-70, de 2001)

 III – compensar, ao exclusivo critério do Minis-
tério da Fazenda, os créditos então assumidos com 
eventuais créditos de natureza contratual, líquidos, 
certos e exigíveis, detidos pelas unidades da Federa-
ção contra a União;

 IV – refinanciar os créditos decorrentes da assun-
ção a que se refere o inciso I, juntamente com créditos 
titulados pela União contra as unidades da Federação, 
estes a exclusivo critério do Ministério da Fazenda.

 IV – assumir a dívida pública mobiliária emitida 
por Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezem-
bro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais, 
nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias;(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2192-70, de 2001)

 V – refinanciar os créditos decorrentes da as-
sunção a que se referem os incisos I e IV, juntamente 
com créditos titulados pela União contra as Unidades 
da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério 
da Fazenda; (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-
70, de 2001)

 § 1o As dívidas de que trata o inciso I são aque-
las constituídas até 31 de março de 1996 e as que, 
constituídas após essa data, consubstanciam simples 
rolagem de dívidas anteriores.

 § 2o Não serão abrangidas pela assunção a que 
se referem os incisos I e II, nem pelo refinanciamento 
a que se refere o inciso IV:

 § 2o Não serão abrangidas pela assunção a que 
se referem os incisos I, II e IV, nem pelo refinancia-
mento a que se refere o inciso V: (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 a) as obrigações originárias de contratos de na-
tureza mercantil, excetuadas as compreendidas nas 
disposições do inciso I;

 b) as obrigações decorrentes de operações com 
organismos financeiros internacionais, excetuadas as 
compreendidas nas disposições do inciso I;
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 c) as obrigações já refinanciadas pela União, ex-
cetuadas as compreendidas nas disposições do inciso I.

 d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente 
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liqui-
dez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31 
de dezembro de 1998. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2192-70, de 2001)

 § 3o As operações autorizadas neste artigo de-
penderão do estabelecimento, pelas unidades da Fe-
deração, de Programa de Reestruturação e de Ajuste 
Fiscal, acordado com o Governo Federal.

 § 3o As operações autorizadas neste artigo vin-
cular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Fe-
deração, de Programa de Reestruturação e de Ajuste 
Fiscal, acordado com o Governo Federal. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 4o O prazo previsto no  caput poderá ser pror-
rogado por até noventa dias, por decisão fundamen-
tada do Ministro de Estado da Fazenda, desde que:

 a) tenha sido firmado protocolo entre os Gover-
nos Federal e Estadual, no âmbito do Programa de 
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;

 b) o estado tenha obtido as autorizações legis-
lativas necessárias para celebração dos contratos pre-
vistos no protocolo a que se refere a alínea anterior.

 § 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o 
Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efe-
tiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo, 
autorizar a celebração de contratos de promessa de 
assunção das referidas obrigações. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 6o O crédito correspondente à assunção a 
que se refere o inciso II, na parte relativa a fundos de 
contingências de bancos estaduais, constituídos no 
âmbito do programa de redução da presença do se-
tor público estadual na atividade financeira bancária, 
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, 
ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de re-
estruturação de dívidas, celebrados nos termos desta 
Lei, quando da utilização dos recursos depositados nos 
respectivos fundos. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2192-70, de 2001)

 § 7o A eventual diferença entre a assunção a 
que se refere o § 6o e o saldo apresentado nos res-
pectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Esta-
do da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses, 
com remuneração até à data da incorporação pela 
variação da taxa média ajustada nos financiamentos 
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central 
do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestru-

turação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 Art. 2o O Programa de Reestruturação e de Ajuste 
Fiscal, além dos objetivos específicos para cada uni-
dade da Federação, conterá, obrigatoriamente, metas 
ou compromissos quanto a:

 I – dívida financeira em relação à receita líquida 
real – RLR;

 II – resultado primário, entendido como a dife-
rença entre as receitas e despesas não financeiras;

 III – despesas com funcionalismo público;
 IV – arrecadação de receitas próprias;
 V – privatização, permissão ou concessão de 

serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
 VI – despesas de investimento em relação à RLR.
 Parágrafo único. Entende-se como receita líquida 

real, para os efeitos desta Lei, a receita realizada nos 
doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior 
àquele em que se estiver apurando, excluídas as recei-
tas provenientes de operações de crédito, de alienação 
de bens, de transferências voluntárias ou de doações 
recebidas com o fim específico de atender despesas de 
capital e, no caso dos estados, as transferências aos 
municípios por participações constitucionais e legais.

 Art. 3o Os contratos de refinanciamento de que 
trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e 
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calcula-
das com base na Tabela Price, vencendo-se a primei-
ra trinta dias após a data da assinatura do contrato e 
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes, 
observadas as seguintes condições:

 I – juros: calculados e debitados mensalmente, 
à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo 
devedor previamente atualizado;

 II – atualização monetária: calculada e debitada 
mensalmente com base na variação do Índice Geral 
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calcula-
do pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que 
vier a substituí-lo.

 § 1o Para apuração do valor a ser refinanciado 
relativo à dívida mobiliária, as condições financeiras 
básicas estabelecidas no  caput poderão retroagir até 
31 de março de 1996.

 § 1o Para apuração do valor refinanciado rela-
tivo à dívida mobiliária, com exceção da referida no 
inciso IV do art. 1o, as condições financeiras básicas 
estabelecidas no  caput poderão retroagir até 30 de 
setembro de 1997. (Redação dada pela Medida Pro-
visória nº 2192-70, de 2001)

 § 2o Para a apuração do valor a ser refinan-
ciado relativo às demais obrigações, as condições 
financeiras básicas estabelecidas no  caput poderão 
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retroagir até 120 (cento e vinte) dias anteriores à ce-
lebração do contrato de refinanciamento, observada, 
como limite, a data da aprovação do protocolo pelo 
Senado Federal.

 § 3o A parcela a ser amortizada na forma do art. 7o 
poderá ser atualizada de acordo com o disposto no § 1o.

 § 4o Nas hipóteses dos parágrafos anteriores, 
caberá à União arcar com os eventuais custos decor-
rentes de sua aplicação.

 § 5o Enquanto a dívida financeira da unidade da 
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato 
de refinanciamento deverá prever que a unidade da 
Federação:

 a) não poderá emitir novos títulos públicos no 
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

 b) somente poderá contrair novas dívidas, inclu-
sive empréstimos externos junto a organismos finan-
ceiros internacionais, se cumprir as metas relativas à 
dívida financeira na trajetória estabelecida no programa;

 c) não poderá atribuir a suas instituições finan-
ceiras a administração de títulos estaduais e munici-
pais junto a centrais de custódia de títulos e valores 
mobiliários.

 § 6o A não observância das metas e compromis-
sos estabelecidos no Programa implicará, durante o 
período em que durar o descumprimento, sem preju-
ízo das demais cominações pactuadas nos contratos 
de financiamento, a substituição dos encargos finan-
ceiros mencionados neste artigo pelo custo médio de 
captação da dívida mobiliária federal, acrescido de 
um por cento ao ano, e na elevação em quatro pon-
tos percentuais do comprometimento estabelecido 
com base no art. 5o.

 § 6o O não-estabelecimento do Programa no 
prazo fixado nos contratos de refinanciamento, ou o 
descumprimento das metas e compromissos nele defini-
dos, implicarão, enquanto não estabelecido o Programa 
ou durante o período em que durar o descumprimento, 
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações 
pactuadas nos contratos de refinanciamento, a subs-
tituição dos encargos financeiros mencionados neste 
artigo pelo custo médio de captação da dívida mobili-
ária federal, acrescido de um por cento, e a elevação 
em quatro pontos percentuais do comprometimento 
estabelecido com base no art. 5o. (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se 
refere ao descumprimento das metas e compromissos 
definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro 
de Estado da Fazenda, à vista de justificativa funda-

mentada pelo Estado.(Incluído pela Medida Provisória 
nº 2192-70, de 2001)

 § 8o O montante relativo às prestações acumula-
das entre a data de assinatura do contrato de refinan-
ciamento e a de sua eficácia poderá ser parcelado em 
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas, 
pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com 
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a 
primeira na primeira data de vencimento das presta-
ções do contrato de refinanciamento que ocorrer após 
a eficácia do contrato e as demais, nas mesmas datas 
subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de no-
vembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2192-70, de 2001)

 § 9o As prestações a que se refere o § 8o não 
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que 
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2192-70, de 2001)

 § 10. A possibilidade de parcelamento de que tra-
ta o § 8o somente se aplica aos contratos que tenham 
sido firmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 Art. 4o Os contratos de refinanciamento deverão 
contar com adequadas garantias que incluirão, obri-
gatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos 
recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, incisos 
I, “a”, e II, da Constituição.

 Art. 5o Os contratos de refinanciamento poderão 
estabelecer limite máximo de comprometimento da 
RLR para efeito de atendimento das obrigações cor-
respondentes ao serviço da dívida refinanciada nos 
termos desta Lei.

 Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabeleci-
do no art. 5o, poderão ser deduzidos do limite apurado 
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior 
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das 
seguintes obrigações:

 Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabeleci-
do no art. 5o, poderão ser deduzidas do limite apurado 
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior 
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das 
seguintes obrigações:(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2192-70, de 2001)

 Art. 6o-A. Poderão, também, ser deduzidos das 
prestações os valores efetivamente desembolsados 
pelos Estados, entre a data de assinatura do contrato 
de refinanciamento e a data do início de sua eficácia, 
referentes ao pagamento de dívidas objeto do refi-
nanciamento previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 
9.814 de 1999).

 I – dívidas refinanciadas com base na Lei no 
7.976, de 20 de dezembro de 1989;
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 II – dívida externa contratada até 30 de setem-
bro de 1991;

 III – dívidas refinanciadas com base no art. 58 
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei no 
8.620, de 5 de janeiro de 1993;

 IV – dívidas parceladas junto ao Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS, cuja formalização 
tenha ocorrido até 31 de março de 1996;

 V – comissão do agente, incidente sobre o pa-
gamento da prestação decorrente da Lei no 8.727, de 
5 de novembro de 1993;

 VI – dívida relativa ao crédito imobiliário refinan-
ciado ao amparo da Lei no 8.727, de 1993, e efetiva-
mente assumido pelo estado, deduzidas as receitas 
auferidas com essas operações.

 VII – dívidas de que tratam os incisos I e II, de 
entidades da Administração indireta, que sejam for-
malmente assumidas pelo Estado até 31 de dezembro 
de 1997; (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, 
de 2001)

 VIII – de instituições financeiras estaduais para 
com o Banco Central do Brasil, que sejam formalmente 
assumidas pelo Estado até 15 de julho de 1998. (In-
cluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 1o Poderão, ainda, ser deduzidas as despe-
sas referentes a principal, juros e demais encargos 
das operações decorrentes da Lei no 8.727, de 1993, 
realizadas no mês, excetuada comissão do agente.

 § 2o Os valores que ultrapassarem o limite terão 
seu pagamento postergado, sobre eles incidindo os 
encargos financeiros dos contratos de refinanciamen-
to, para o momento em que os serviços das mesmas 
dívidas comprometer valor inferior ao limite.

 § 3o O limite de comprometimento estabele-
cido na forma deste artigo será mantido até que os 
valores postergados na forma do parágrafo anterior 
estejam totalmente liquidados e a dívida financeira 
total da unidade da Federação seja igual ou inferior 
a sua RLR anual.

 § 3o O limite de comprometimento estabelecido 
na forma deste artigo, a partir de 1o de junho de 1999, 
será mantido até que os valores postergados na forma 
do § 2o estejam totalmente liquidados. (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 4o Estabelecido nos contratos de refinancia-
mento o limite de comprometimento, este não poderá 
ser reduzido nem ser aplicado a outras dívidas que não 
estejam relacionadas no  caput deste artigo.

 § 5o Eventual saldo devedor resultante da aplica-
ção do disposto neste artigo poderá ser renegociado 
nas mesmas condições previstas nesta Lei, em até 120 

(cento e vinte) meses, a partir do vencimento da última 
prestação do contrato de refinanciamento.

 § 6o No caso do parágrafo anterior, as prestações 
não poderão ser inferiores ao valor da última prestação 
do refinanciamento.

 Art. 7o Fica a União autorizada a receber das 
Unidades da Federação bens, direitos e ações, para 
fins de amortização extraordinária dos contratos de 
refinanciamento celebrados na forma desta Lei.

 Art. 7o-A. O pagamento do saldo devedor re-
manescente em 30 de novembro de 1998 nas contas 
gráficas abertas nos termos dos contratos de refinan-
ciamento celebrados ao amparo desta Lei, a critério 
do Ministério da Fazenda, poderá ser prorrogado para 
30 de novembro de 2000, ficando a União autoriza-
da, neste ato, a cobrar, sobre essa parcela, encargos 
equivalentes ao custo médio de captação da dívida 
mobiliária interna do Governo Federal. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 § 1o A critério do Ministério da Fazenda, o saldo 
devedor remanescente da conta gráfica de que tra-
ta o  caput poderá ser parcelado em até trinta e seis 
prestações mensais e consecutivas, pelo Sistema de 
Amortização Constante – SAC, com encargos equiva-
lentes à taxa SELIC, vencendo-se a primeira na pri-
meira data de vencimento das prestações do contrato 
de refinanciamento que ocorrer após a formalização 
do parcelamento previsto neste parágrafo e as demais, 
nas datas subseqüentes, limitada a última prestação a 
30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provi-
sória nº 2192-70, de 2001)

 § 2o Os recursos gerados pela alienação dos 
bens, direitos e ações entregues pelas Unidades da 
Federação à União para fins de amortização extraordi-
nária dos contratos de refinanciamento celebrados na 
forma desta Lei serão, obrigatoriamente, destinados à 
amortização ou liquidação do parcelamento previsto 
no § 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, 
de 2001)

 § 3o As prestações a que se refere o § 1o não 
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que 
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2192-70, de 2001)

 § 4o O disposto neste artigo não exclui as sanções 
decorrentes do descumprimento de quaisquer outras 
obrigações previstas contratualmente. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 Art. 7o-B. Aplica-se ao valor correspondente à 
amortização extraordinária (conta gráfica) gerado por 
ocasião da eficácia do contrato relativo ao refinancia-
mento da dívida referida no inciso IV do art. 1o, ob-
servados os percentuais e condições já definidos nos 
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contratos de refinanciamento firmados com cada Uni-
dade da Federação, o disposto no art. 7o-A. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)

 Art. 8o Para efeito da amortização extraordinária 
dos contratos de refinanciamento celebrados na for-
ma desta Lei, poderão ser utilizados pelos estados os 
créditos não repassados pela União, relativos à atua-
lização monetária do IPI-Exportação.

 Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de 
que trata o  caput fica condicionada à adoção, pelos 
estados, das seguintes providências:

 a) obtenção da competente autorização legis-
lativa;

 b) repasse, aos respectivos municípios, da im-
portância correspondente aos 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do crédito utilizado, conforme esta-
belecido no § 3o do art. 159 da Constituição Federal.

 Art. 9o A União poderá contratar com instituição 
financeira pública federal os serviços de agente finan-
ceiro para celebração, acompanhamento e controle 
dos contratos de refinanciamento de que trata esta 
Lei, cuja remuneração será, nos termos dos contra-
tos de refinanciamento, custeada pelas unidades da 
Federação.

 Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda enca-
minhará às Comissões de Finanças da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal cópias dos contratos 
de refinanciamento disciplinados nesta Lei.

 Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações 
assumidas ou emitir títulos do Tesouro Nacional, com 
forma de colocação, prazo de resgate e juros estabele-
cidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido 
o Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas 
à obtenção dos recursos necessários à execução do 
disposto nesta Lei.

 Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos 
refinanciamentos concedidos aos estados e ao Distri-
to Federal, nos termos desta Lei, será integralmente 
utilizada para abatimento de dívida pública de respon-
sabilidade do Tesouro Nacional.

 Art. 13. O § 4o do art. 4o da Lei no 5.655, de 20 
de maio de 1971, com a redação dada pela Lei no 
8.631, de 4 de março de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4° ...................................................................
§ 4o A Eletrobrás destinará os recursos da RGR 

aos fins estipulados neste artigo, inclusive à concessão 
de financiamento às empresas concessionárias, para 
expansão e melhoria dos serviços públicos de energia 
elétrica e para reativação do programa de conserva-
ção de energia elétrica, mediante projetos específicos, 
podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de 

ações do capital social de empresas concessionárias 
sob controle dos Governos Estaduais, com o objetivo 
de promover a respectiva desestatização.”

 Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados 
com base na Medida Provisória no 1.560-8, de 12 de 
agosto de 1997.

 Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Brasília, 11 de setembro de 1997; 176º da Inde-
pendência e 109º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO – Pedro Malan.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 22, DE 2013

Altera a Resolução do Senado Federal nº 40, 
de 1995, para disciplinar o funcionamento 
da Procuradoria Parlamentar.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução do Senado Federal nº 40, 

de 23 de agosto de 1995, passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 1º  ...........................................................
 .......................................................................
§ 5º O Presidente do Senado designará, den-
tre os membros da Procuradoria Parlamentar, 
um Coordenador com mandato de dois anos.
§ 6º Caberá ao Coordenador da Procuradoria 
Parlamentar:
I – ordenar e dirigir os trabalhos da Procura-
doria Parlamentar;
II – distribuir as matérias entre os membros;
III – convocar as reuniões do órgão.
§ 7º Para a promoção de ampla publicidade 
reparadora de matéria ofensiva ao Senado ou 
a seus integrantes, prevista no inciso I do § 3º, 
a Procuradoria Parlamentar poderá determinar 
a aquisição de espaço publicitário em órgão 
de comunicação social.
§ 8º Para a consecução do previsto no § 7º, a 
Procuradoria Parlamentar contará com o apoio 
da Secretaria Especial de Comunicação Social 
do Senado Federal.” (NR)

“Art. 2º  ...........................................................
Parágrafo único. O orçamento do Senado Fe-
deral deverá prever recursos para que a Pro-
curadoria Parlamentar possa promover as pro-
vidências previstas no § 7º do art. 1º.” (NR)

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

Apesar de ter sido instituída há quase 20 anos, 
pela Resolução nº 40, de 1995, a Procuradoria Par-
lamentar do Senado Federal ainda encontra grande 
dificuldade para cumprir as suas obrigações institu-
cionais.

Em boa parte, isso decorre de falhas na organi-
zação e no apoio técnico-administrativo enfrentadas 
pelo órgão.

Assim, com o objetivo de dar instrumentos para a 
atuação da Procuradoria Parlamentar, estamos apre-
sentando o presente projeto promovendo alterações 
na referida Resolução nº 40, de 1995.

Em primeiro lugar, propõe-se a criação da figura 
do Coordenador da Procuradoria, designado pelo Pre-
sidente do Senado Federal dentre os membros do co-
legiado. A finalidade da alteração é permitir que exista 
uma coordenação efetiva das atividades do órgão, que 
hoje fica dispersa entre seus membros.

Ademais, explicita-se o alcance da faculdade 
atribuída ao órgão de providenciar ampla publicida-
de reparadora de matéria ofensiva ao Senado ou a 
seus integrantes. Aqui, estabelece-se que a Procura-
doria Parlamentar poderá determinar a aquisição de 
espaço publicitário em órgão de comunicação social 
com essa finalidade, sendo, para tal, assessorada 
pela Secretaria Especial de Comunicação Social do 
Senado Federal.

Além disso, prevê-se que orçamento da Casa 
inclua recursos para que a Procuradoria possa se de-
sincumbir dessa obrigação.

Temos a certeza de que essas alterações permi-
tirão dar mais efetividade aos trabalhos da Procurado-
ria Parlamentar, o que terá efeitos importantes sobre a 
imagem do Senado Federal junto à sociedade.

Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos 
Rodrigues.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 1995

Institui a Procuradoria Parlamentar e dá 
outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Mesa Diretora disporá do apoio da Pro-

curadoria Parlamentar, cuja finalidade é a de promo-
ver, em colaboração com ela e por sua determinação, 
a defesa perante a sociedade, do Senado de suas 
funções institucionais e de seus órgãos e integrantes, 
quando atingidos em sua honra ou imagem em razão 
do exercício do mandato.

§ 1º A Procuradoria Parlamentar será constituí-
da por cinco Senadores, designados pelo Presidente 
do Senado, para mandato de dois anos, renováveis 
uma vez.

§ 2º A designação dos membros da Procuradoria 
Parlamentar ocorrerá até trinta dias após a instalação 
dos trabalhos da sessão legislativa, observada, quanto 
possível, a proporcionalidade partidária.

§ 3º Incumbe à Procuradoria Parlamentar:
I – providenciar ampla publicidade reparadora de 

matéria ofensiva ao Senado ou a seus integrantes, vei-
culada por órgão de comunicação ou imprensa, sem 
prejuízo da divulgação a que este estiver sujeito, por 
força de lei ou de decisão judicial;

II – promover e instalar, por meio do Ministério 
Público, da Advocacia-Geral da União, da Advocacia 
do Senado ou de mandatários advocatícios, as medi-
das judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla 
reparação inclusive aquela a que se refere o art. 5º, X, 
da Constituição Federal.

§ 4º Quando se tratar de Senador, a Procuradoria, 
conforme o caso, encaminhará o assunto à Correge-
doria para as providências cabíveis.

Art. 2º Ato da Comissão Diretora do Senado 
adotará as providências necessárias à instalação da 
Procuradoria Parlamentar e à sua dotação, com apoio 
funcional e recursos materiais.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Senado Federal, 23 de agosto de 1995. – Sena-
dor José Sarney, Presidente.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e Diretora.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões compe-
tentes.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2013 
(nº 6.332/2005, na Casa de origem), de iniciativa da 
Presidência da República, que dá nova redação aos 
arts. 20, 32, 123 e 127-A do Decreto-Lei nº 73, de 21 
de novembro de 1966, que “dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Seguros Privados, regula as operações de 
seguros e resseguros e dá outras providências”, para 
dispor sobre a responsabilidade civil dos corretores de 
seguros e resseguros.

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O Projeto de Lei da Câmara nº 
7, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 

38, de 2013 (nº 567/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo de Santa Lúcia, celebrado em Bra-
sília, em 26 de abril de 2010. 

É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 
38, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foi encaminhado ao Congresso Na-
cional o Ofício nº 72, de 2013, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região, que comunica a retificação 
dos Anexos V e VI, Demonstrativo da disponibilidade de 
Caixa e Demonstrativo de Restos a Pagar, respectiva-
mente, do Relatório de Gestão Fiscal daquele Tribunal, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 72/2013/TRT/SOF/DG

Cuiabá – TM, 19 de março de 2013

Assunto: Retificação do Relatório de Gestão Fiscal do 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.

Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei no 

12.465/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012), 
comunico a Vossa Excelência a retificação dos Anexos 
V e VI, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e 
Demonstrativo dos Restos a Pagar, respectivamente, 
do Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal, referente 
ao período de janeiro a dezembro de 2012.

A retificação foi publicada no Diário Oficial da 
União do dia 15 de março de 2013, Seção I, pág. 198, 
cuja publicação original ocorreu em 29 de janeiro de 
2013, Seção I, pág. 198, cuja publicação original ocor-
reu em 29 de janeiro de 2013, Seção I, págs. 148 a 
150, do Diário Oficial da União.

Respeitosamente, – José Silva Barbosa, Dire-
tor-Geral.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A matéria será publicada no Diário do 
Senado Federal de 28 de março do corrente.

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

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. GLPMDB no 132/2013

Brasília, 20 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da in-

dicação para participar da Comissão Interna que trata 
da Reforma do Código Penal Brasileiro, PLS 236/2012, 
conforme cópia em anexo.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

 
OF. GSLHEN no 30/2013

Brasília, 18 de março de 2013

Caro líder,
De acordo com o que combinamos em ligação te-

lefônica, ratifico meu pedido, no sentido de ser indicado 
para participar da Comissão Mista destinada a analisar 
a MPV no 595, de 2012, haja vista a importância para 
o meu estado da discussão pelo Congresso Nacional, 
da Medida Provisória, que trata da exploração de por-
tos e instalações portuárias pela União.

A infraestrutura portuária de Santa Catarina influen-
cia sobejamente a economia catarinense, que com uma 
faixa litorânea de apenas 561 quilômetros de extensão, 
possui cinco portos, sendo dois privados e três públicos.

Ainda, reafirmo minha abstenção das indicações 
para compor as Comissões Mistas que irão analisar as 
Medidas Provisórias no 593, de 2012; no 600, de 2012 
e a no 603, de 2013, e da Comissão Especial Interna 
destinada a examinar o Projeto de Lei do Senado Fe-
deral no 236, de 2012, que trata da Reforma do Código 
Penal Brasileiro.

Agradecendo antecipadamente pela atenção que 
possa dispensar ao pedido em tela, transmito meus 
cumprimentos.

Atenciosamente, – Senador Luiz Henrique da 
Silveira.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 32, 
de 2013, do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, encami-
nhando o Relatório de Atividades daquele colegiado 
no ano de 2012.

É o seguinte o ofício:

Of. Pres. no 32/2013/CMO

Brasília, 25 de março de 2013

Assunto: Encaminha o Relatório de Atividades da 
CMO de 2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para encaminhar o Relatório de Atividades da CMO 
2012, tendo em vista a proximidade do término da mi-
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nha missão frente aos trabalhos deste Órgão Técnico 
do Congresso Nacional.

Aproveito a oportunidade para registrar o bri-
lhante trabalho realizado por esta Comissão durante 
o ano de 2012.

Apresento a Vossa Excelência votos de elevada 
estima e distinta consideração. – Deputado Paulo Pi-
menta, Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai 
à publicação.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que se-
rão lidos.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foram lidos anteriormente os Parece-
res nºs 172 e 173, de 2013, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei 
da Câmara nºs 26 e 123, de 2012.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos 
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 83, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 143, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 83/2013-PRES/CDR

Brasília, 20 de março de 2013 

Assunto: Decisão Terminativa

Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Extraordianária realizada 
no dia de hoje, 20 de março de 2013, esta Comissão 
deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, com 
as emendas de nos 1 e 2 – CMA/CDR, do Projeto de Lei 
do Senado no 143, de 2012, que “Altera a Lei no 6.088, 
de 16 de julho de 1974, para incluir o Vale do Rio Vaza 

Barris na área de atuação da Companhia de Desen-
volvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). E 
dá outras providências”, de autoria da Senadora Lídice 
da Mata, subscrito por mim.

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 83, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 31, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
623, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 31/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 20 de março de 2013 

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §2o, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
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Excelência que, em reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela rejeição da Emenda no 1-CMA e pela aprovação, 
com a Emenda no 2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado 
no 623, de 2011, que “Altera a Lei no 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), 
para disciplinar o recebimento de reclamações de usu-
ários de serviços aéreos”, de autoria de Sérgio Souza.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima consideração. 

– Cordialmente, Senador Vital do Rêgo, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 31, de 
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para inter-
posição de recurso, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 623, 
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 81, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, comunicando a deliberação 
pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei 
do Senado nº 4, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

OF. no 81/2013-PRES/CDR

Brasília, 20 de março de 2013

Assunto: Declaração de prejudicialidade

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada 
no dia de hoje, 20 de março de 2013, esta Comissão 
deliberou, em caráter terminativo, nos termos do artigo 
334 do RISF, pela declaração de prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado no 4, de 2010, que “Altera a 
Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001(Estatuto da Ci-
dade), com o objetivo de estabelecer a obrigatorieda-
de da realização de estudos geológicos, geotécnicos 
e topográficos prévios, para a construção de qualquer 
espécie de edificação em encostas de morros, monta-
nhas, maciços, terrenos alagadiços ou sujeitos à inun-
dação e em outras áreas do gênero, comprovadamente 
de risco”, de autoria do Senador Romeu Tuma.

Senador Antonio Carlos Valadares, Presidente 
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
_ CDR.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 81, 

de 2013, a matéria será incluída em Ordem do Dia 
oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, 
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que 
será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 214, DE 2013

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 203, de 2013, 

requeremos seja a data prevista para a comemoração 
alterada para o dia 24 de junho de 2013, às 11 horas.

Sala das Sessões, de de 2013.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser lido 
será votado oportunamente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Gostaria de me inscrever como Líder do PMDB, Srª 
Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Inscrito pela Liderança, Senador 
Eunício. Perfeito.

Senador Sérgio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Srª 

Presidente, eu sou o primeiro orador inscrito?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Exatamente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Por 

sugestão do Líder – e consulto V. Exª, no exercício da 
Presidência –, se nós podemos inverter: o Líder fala 
antes do primeiro orador.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Convido, então, para iniciar a nossa 
sessão no dia de hoje, fazendo o seu pronunciamento, 
o Senador Eunício Oliveira.

O segundo orador inscrito é o Senador Hum-
berto Costa.

Então, primeiro fala o Líder; em seguida, o Sena-
dor Sérgio Souza, como orador inscrito; e, em terceiro, 
o Senador Humberto, também como orador inscrito.

Com a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da TV Senado, aqueles 
que nos acompanham pela Internet, a Festa de São 
José, comemorada no último dia 19 de março, trouxe 
para alguns Municípios do meu Estado e do Nordeste 
os primeiros pingos de chuva depois de quase dois 
anos da mais cruel estiagem enfrentada pelo sertão 
nordestino no último meio século. Essa dádiva, infe-
lizmente, chega acompanhada de duas preocupações 
para as quais eu chamo a atenção deste Plenário, mas 
principalmente a atenção das autoridades responsá-
veis pela agilidade dos programas de emergência do 
Governo Federal.

Se esses pingos de chuva se prolongarem por mais 
tempo, o que é muito pouco provável, conforme mostram 
as previsões meteorológicas para os próximos meses, 
precisamos estar preparados para ajudar na retomada 
das atividades produtivas desses milhões de nordesti-
nos que, hoje, apenas conseguem o mínimo para so-
breviver. Temos que ter linhas de crédito prontas, ágeis 
e competitivas para a grande crise que lá se vive neste 
momento, pois será preciso refazer rebanhos, refazer 
barragens, refazer açudes, lavouras e até propriedades 
que foram abandonadas ao longo desse tempo.

Minha outra preocupação, Srª Presidente, infe-
lizmente mais realista, são exatamente os dados dos 
Serviços de Meteorologia do Nordeste, mantendo seus 
prognósticos de uma precipitação sistematicamente 
abaixo do normal para os dois últimos meses da es-
tação chuvosa (abril e maio) e para o primeiro mês 
pós-estação (junho).

Nesse contexto, o sofrimento de milhões de fa-
mílias nordestinas e sertanejas, que perderam o seu 
gado, perderam suas colheitas e enfrentam o espectro 
da fome e da sede, requer todo o empenho dos Minis-
térios e dos órgãos federais.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero ver-
dadeiramente que a disposição pessoal da Presidente 
Dilma, que nos últimos dias visitou as regiões atingidas, 
contamine também a Esplanada dos Ministérios. Neste 

aspecto, é relevante e oportuna a reunião do Comitê 
Integrado da Seca, pessoalmente coordenado pelo meu 
Governador Cid Gomes, na última sexta-feira, dia 22. 
Esse Comitê mobiliza os representantes do Governo 
Estadual, das Prefeituras, dos movimentos sociais e 
das organizações da sociedade civil, com a finalida-
de de encaminhar soluções destinadas, pelo menos, 
a minorar os efeitos econômicos, sociais e ambientais 
dessa longa estiagem.

No final da reunião, graças a um esforço admi-
nistrativo, foi possível anunciar investimentos para a 
ampliação e o fortalecimento dos sistemas de abas-
tecimento d’água, barragens e adutoras, que vão be-
neficiar 1,2 milhão de nordestinos.

Outra parte importante desses recursos irá para a 
construção de 95km de adutoras e reforço do sistema 
de bombeamento do Eixão das Águas para a constru-
ção do Açude Lontras, na Chapada da Ibiapaba.

O conjunto de medidas – e é por isso que chamo 
a atenção – inclui a participação do Governo Federal, 
por intermédio do DNOCS, na construção do açude 
do Lago de Fronteiras, no sertão de Crateús, que hoje 
está sendo abastecida por carros-pipa.

Assim como na cooperação para a implantação 
de outras prioridades, como a instalação e recupera-
ção de mil poços profundos, além do urgente aumen-
to no número de carros-pipa operados pelo Exército 
brasileiro. Atualmente, 756 desses veículos atuam em 
todo o Estado para aliviar a sede de quase 1 milhão 
de sertanejos. Mas, à medida em que os prefeitos vie-
ram tomando posse no início deste ano, preparam ou 
atualizam seus planos de trabalho, fica evidente que 
a ampliação da frota de carros-pipa se faz absoluta-
mente necessária e urgente.

Srª Presidente, todo esse planejamento será en-rª Presidente, todo esse planejamento será en-
tregue à Presidente Dilma, cujo governo, fiel ao caminho 
aberto pelo Presidente Lula, está sinceramente com-
prometido, mediante ações concretas, não apenas de 
discursos, com a erradicação da miséria no nosso País.

Infelizmente, o Nordeste ainda concentra, em 
números absolutos e relativos, a maior parcela de 
brasileiros e brasileiras que sobrevive muito abaixo 
da linha de pobreza,

Tenho confi ança no novo rumo, iniciado pelo go-enho confiança no novo rumo, iniciado pelo go-
verno Lula e continuado pelo governo Dilma, que im-
prime, hoje, uma solução da questão nordestina em 
bases estruturais e definitivas, a exemplo da transpo-
sição das águas do Rio São Francisco, obra prometida 
ainda para o ano 2015 e que vai perenizar as principais 
bacias fluviais da região e, finalmente, permitir, depois 
de séculos, o convívio produtivo e equilibrado de mais 
dos 12 milhões de nordestinos...

(Soa a campainha.)
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– ... diretamente beneficiados com o semiárido.

Um convívio, acima de tudo, altivo, pois as famílias 
sertanejas precisam de condições para trabalhar, de 
prosperar e viver com dignidade, superando, de uma 
vez por todas, o velho e triste espetáculo de homens e 
mulheres, velhos e crianças, despossuídos e famintos, 
vagando pelas estradas do interior e engrossando os 
bolsões de pobreza da reião urbana, por falta do que 
comer e, agora, também por falta do que beber.

Entretanto, até que esse dia chegue, o Brasil in-
teiro precisa se conscientizar de que a fome e a sede 
não esperam; de que precisamos garantir recursos 
para a compra de ração animal, para a reposição dos 
rebanhos; que precisamos continuar recebendo milho 
a preço diferenciado; que precisamos renegociar com 
dignidade e mesmo perdoar a dívuda de produtores 
rurais fortemente atingidos pela seca.

Espero, repito, que a Presidente Dilma, na sua 
sensibilidade, possa perdoar as dívidas de homens e 
de mulheres, pobres agricultores do Nordeste brasi-
leiro, especialmente do meu Ceará, que não têm se-
quer, Senador Pedro Taques, Senadora Ana Amélia, 
o que colocar dentro de casa para dar de comer aos 
seus filhos, devido à maior seca dos últimos 50 anos 
por que estamos passando.

Espero que se encontre uma solução, algo que se 
possa tranportar, seja através do Porto de Paranaguá, 
seja através de caminhões, seja através de...

(Interrupção de som.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– ... para que não percamos todo o rebanho brasileiro.

Srª Presidente, o que nós precisamos é que isso 
aconteça. É por isso que junto a minha voz de nordes- por isso que junto a minha voz de nordes-
tino sertanejo em busca do empenho de todo o Gover-
no Federal nas ações emergenciais em andamento, 
e que as próximas anunciadas por nossa Presidente 
realmente sejam ações prioritárias e urgentes.

E, de coração, espero que, no próximo dia 2, a 
Presidenta Dilma possa anunciar o perdão das dívidas 
bancárias dos micro e pequenos produtores rurais – não 
apenas a renegociação, mas o perdão dessas dívidas 
–, porque eles não têm como pagar essas contas, não 
têm como pagar e manter-se no campo, porque renda 
eles não têm.

Quero, finalizando, dizer, Srª Presidente, que são 
aqueles que perderam praticamente tudo o que tinham 
com a seca que se encontram na mais angustiante das 
situações, à margem de qualquer rede de proteção, 
sem Seguro-Safra, sem Bolsa-Estiagem, sem Pronaf, 
a maioria sem condições de se manter no campo. 

As quantias que eles devem e que a seca tornou 
impagável são de pouca monta para o sistema bancá-
rio, especialmente para o Banco do Nordeste, Banco 
do Brasil e para o BNDES.

Porém, para milhares e milhares de famílias, o 
perdão desses pequenos débitos significa simplesmen-
te a diferença entre a ruína e a sobrevivência; entre o 
desespero e a esperança.

Queira São Pedro que essas primeiras gotas de 
chuva que, em boa hora, caíram no Ceará para rege-
nerar a paisagem calcinada e trazer um pouco de alívio 
para o povo do Sertão não sejam em vão.

Que elas contribuam para deixar bem claro que 
todo o tempo e todo o esforço investido pelas autorida-
des, em todos os níveis, para antecipar-se à calamidade 
com a adoção das medidas estruturantes cabíveis e...

(Interrupção do som.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– ... possíveis, são sempre recompensados com a vida 
de milhões de famílias do Nordeste brasileiro.

Srª Presidente, ontem à noite, nós fizemos aqui 
um apelo ao Presidente do Congresso Nacional para 
que, juntos, os 27 Senadores que compõem a banca-
da nordestina estejam todos, se possível, no dia 2, em 
Fortaleza, na reunião da SUDENE, para, esperanço-
sos, ver a Presidente Dilma colocar a sua posição em 
relação a esse drama, um drama que é verdadeiro, 
em que as pessoas estão passando fome, em que as 
pessoas não têm água potável para beber e em que 
os animais, os rebanhos foram totalmente dizimados.

Srª Presidente, é lamentável, é triste, mas essa é 
a realidade dos homens e das mulheres que vivem no 
campo, que não têm Bolsa Família, que não têm renda, 
a não ser a tirada muitas vezes do peito de uma vaca 
magra para fazer um queijo, de uma galinha para vender 
um ovo na feira, para fazer a sua própria subsistência. 
Esses homens e essas mulheres perderam tudo isso.

É por isso que eu faço aqui um apelo às auto-
ridades para que não façam apenas medidas emer-
genciais no papel, não apenas medidas emergenciais 
que poderão chegar daqui a seis meses, daqui a qua-
tro meses, daqui a um ano, mas que façam medidas 
emergenciais diretamente com os prefeitos dos Mu-
nicípios, que façam a opção de entregar direto essa 
condição, para que homens e mulheres, meu querido 
Sérgio Souza, não continuem morrendo de fome e de 
sede no Nordeste brasileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador 
Eunício Oliveira, sempre na defesa não só do seu Es-
tado, o Ceará, mas principalmente do Nordeste bra-
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sileiro. Cumprimento, portanto, V. Exa, Senador, pelo 
belo pronunciamento.

Para falar agora como orador inscrito, convido o 
Senador Sérgio Souza.

Com a palavra, Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Srª Presidente e também Procuradora da Mu-
lher no Senado Federal, Senadora Vanessa Grazziotin.

Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cidadãos 
brasileiros, volto à tribuna do Senado Federal para, 
mais uma vez, defender a criação de novos tribunais 
regionais federais.

Srª Presidente, muito me preocupa o gigantismo 
da injustiça. O acesso à Justiça é, certamente, uma 
das principais ferramentas para a construção de uma 
sociedade justa e equilibrada.

Para o Estado democrático de direito bem fun-
cionar, urge que todos os cidadãos que necessitem da 
Justiça tenham assegurado, com a maior simplicidade, 
agilidade e o menor custo possível, o atendimento de 
sua demanda. Repito: todo cidadão que necessite de 
Justiça neste País.

Assim sendo, não me parece que um país como 
o Brasil, com dimensões continentais, com uma popu-
lação de quase 200 milhões de habitantes distribuída 
por todo seu território, possa se opor a qualquer ação 
que busque aproximar a Justiça dos seus potenciais 
usuários.

Por isso, defendo de forma veemente a descen-
tralização da Justiça Federal através da criação de 
novos tribunais regionais federais no Brasil.

Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
apresentei, aqui, no Senado Federal, a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 42, de 2012, que cria o TRF 
da 6ª Região no Estado do Paraná, e por isso, tenho 
defendido a aprovação de todas as PECs que criam 
TRFs nas capitais de Estados brasileiros.

Em todos os casos, estamos simplesmente am-
pliando o acesso do cidadão brasileiro à Justiça. Afinal, 
são muitos os casos em que as dificuldades de mobi-
lidade no Território nacional desestimulam o indivíduo 
a procurar pelos direitos.

Costumo sempre citar as demandas previden-
ciárias, porque, em torno de 80% dos processos que 
tramitam na Justiça Federal, hoje, são de natureza 
previdenciária. Esses processos, na segunda instân-
cia, têm valores financeiros envolvidos, na sua maioria, 
de pequena monta e extrapolam os próprios custos de 
deslocamento de qualquer advogado oriundo de Estado 
cuja sede do TRF a que está submetido seja distante.

E o pior: além daqueles que sequer ingressam na 
Justiça, há o problema da descontinuidade das ações 
de interesse do cidadão, de entidades e do próprio Go-
verno. Muitos acabam por desistir das ações no meio 
de seu trâmite por não ter condições de arcar com os 
custos de um processo que se inicia em primeira ins-
tância, na Justiça Federal, ou seja, na sua cidade ou 
em uma cidade próxima àquela em que vive, dentro do 
seu Estado, e, depois, segue para outra instância, a de 
segundo grau, que, por vezes – no Brasil é assim, com 
exceção de cinco capitais –, está em outras cidades, 
em outros Estados, muitas vezes numa distância que 
inviabiliza a continuidade do processo.

É preciso democratizar a Justiça. Por isso, cria-
mos, no âmbito do Congresso Nacional, a Frente Par-
lamentar em Defesa dos Tribunais Regionais Federais, 
que tenho a honra de coordenar pelo Senado Federal.

É justamente na condição de coordenador dessa 
Frente Parlamentar pelo Senado que tive a satisfação 
de presenciar, no último dia 13 de março, no plenário 
da Câmara dos Deputados, a aprovação, em primeiro 
turno, da PEC n° 544, de 2002, que cria os Tribunais 
Regionais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, nas capitais de 
Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Votaram 
favoravelmente 347 Srs. Deputados e contrariamente, 
60 Srs. Deputados.

A redação final da matéria também já foi aprova-
da na CCJ da Câmara, na semana passada, estando 
o texto da PEC nº 544, de 2002, pronto para votação 
em segundo turno naquela Casa.

Concluída a aprovação em segundo turno, a ma-
téria vai à promulgação.

Concedo um aparte ao Senador Pedro Taques. 
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sena-

dor Sérgio Souza, V. Exª conhece a minha posição a 
respeito da criação desses tribunais. V. Exª está com 
razão quando fala da necessidade de criação de novos 
tribunais regionais federais. Vejamos que a 1ª Região 
Federal, cuja sede é aqui, no Distrito Federal, abrange 
mais 13 Estados da Federação. O cidadão que precisa 
manejar um habeas corpus ou um mandado de segu-
rança lá no Amapá, no Acre, em Cruzeiro do Sul, na 
Boca do Acre, no Amazonas...

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Em Mato Grosso.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Em Mato 
Grosso. Mas o Mato Grosso está a uma hora e quinze 
minutos de voo de Brasília. Com relação a esses Es-
tados, é muito mais longe!

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Longe da capital, imagine do interior do Mato Grosso!

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Imagine 
do interior! V. Exª tem razão quanto à necessidade. O 
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os três Esta-
dos do Sul; o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
abrangendo os Estados do Nordeste, menos Maranhão, 
Piauí e Bahia, que estão na 1ª Região... Há necessi-
dade. Li o trabalho que V. Exª fez e quero parabenizá-
-lo também pela questão da Frente. Precisamos, sim, 
discutir isso. Mas não concordo que o remédio, o meio, 
o veículo, o instrumento seja uma proposta de emen-
da à Constituição, porque entendo que a Constituição 
exige um projeto de lei, conforme está previsto no art. 
95. Exige lei, lei, não proposta de emenda. Se fôsse-
mos aproveitar, no caso, uma técnica chamada ética 
consequencial, em que os fins justificam os meios, 
seria possível aprovarmos essas propostas de emen-
das, como vêm sendo aprovadas. Quero parabenizar 
V. Exª pela luta e dizer que, infelizmente, entendo que 
a Constituição, no caso, regra que deve ser por lei, não 
em benefício do Senado, mas em benefício do próprio 
Poder Judiciário, para a garantia da independência do 
Poder Judiciário. As suas questões internas e as suas 
economias internas devem ser tratadas por proposta 
de lei do próprio Poder Judiciário, neste caso, do Su-
perior Tribunal de Justiça. Encerrando, seria inconsti-
tucional, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal 
apresentasse um projeto de lei ou uma proposta de 
emenda para transferir o Senado Federal, por exem-
plo, para outro município, outro Estado da Federação, 
outra pessoa jurídica com capacidade política. V. Exª 
tem razão quanto à necessidade. O trabalho que V. 
Exª fez é muito bem feito – li este trabalho –, mas, 
infelizmente, entendo que a questão deve ser tratada 
em projeto de lei.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senador Pedro Taques.

Eu tenho a opinião, diversa da de V. Exª, de que 
não é inconstitucional porque estamos alterando um 
dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, o art. 27, que criou os cinco tribunais 
existentes, inclusive estabelecendo um prazo de seis 
meses para sua instalação, que é o prazo que sugerem 
as propostas de emenda constitucional que estão aí.

No entanto, há uma movimentação, inclusive do 
próprio Poder Judiciário, nesse sentido... Só que os 
TRFs foram criados em 1989, há 24 anos. Nesse pe-
ríodo, a população cresceu significativamente – e eu 
vou relatar isto na sequência –, bem como o núme-
ro de processos, e o Poder Judiciário não se moveu 
nesse sentido.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos 
muito próximos de concluir um processo que caminha 
no Congresso Nacional há mais de dez anos e dar uma 
resposta significativa para a sociedade brasileira. Não 
podemos, no entanto, esmorecer e devemos manter 

a atuação focada em nosso objetivo, que é a criação 
desses tribunais pela PEC nº 544, de 2002, a fim de 
que ele seja alcançado o mais breve possível.

Neste sentido, tenho agendada, para a próxima 
terça-feira, uma conversa com o Ministro Félix Fischer, 
paranaense, com quem tenho amizade, para tratar 
deste assunto e explicar-lhe que não é uma afronta 
do Senado Federal e do Congresso em relação ao 
Poder Judiciário. Não, de forma alguma. Nós estamos 
também avançando e queremos a descentralização da 
Justiça. Tenho certeza de que o Ministro Fischer tam-
bém partilha dessa ideia, evidentemente defendendo 
a sua instituição.

Além disso, a Frente Parlamentar em Defesa 
da Criação dos Tribunais Regionais Federais promo-
verá, na próxima terça-feira, às 11 horas, no plenário 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 
Câmara, um ato público em defesa da criação dos 
tribunais pela PEC nº 544, que pode ter sua incluída 
na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados na 
próxima quarta-feira.

Aproveito, Srª Presidente, a oportunidade para 
convidar todos os Parlamentares e autoridades que 
defendem essa proposta de descentralização da Jus-
tiça para estar no plenário da Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara na próxima terça-feira, às 11 
horas, para tratarmos deste assunto.

Entre o ano de 1989 e o ano de 2010, ou seja, 
em 21 anos, houve mudanças estruturais significativas 
na sociedade brasileira – falo de 2010 porque tenho 
dados efetivos aqui desse ano que são, inclusive, do 
censo oficial da população do Brasil –, tanto no aspecto 
econômico, Srª Presidente, quanto no social.

A população cresceu 33%, passando de 147 para 
194 milhões de habitantes. O PIB passou de US$425 
bilhões para US$2,02 trilhões nesse período. Os 96 
mil processos que tramitavam nos tribunais regionais 
federais passaram para 1,2 milhão, um crescimento de 
mais de 1000%! De 96 mil processos, em 1989, para 
1,2 milhão de processos, em 2010!

Em 1989 existiam sete processos na segun-
da instância da Justiça Federal para cada dez mil 
habitantes;hoje há 57 para o mesmo número de ha-
bitantes. Eram 74 desembargadores, hoje são 139. 
O crescimento do número de desembargadores não 
acompanhou o crescimento do número de processos.

São evidentes, portanto, as diferenças de uma 
época e de outra e alarmantes as dificuldades da Justi-
ça Federal, constituída por apenas cinco Tribunais Re-
gionais Federais, para atender de forma satisfatória as 
atuais demandas da Justiça e da sociedade brasileira.

É imperativo, Srª Presidente, que o quadro seja 
alterado em benefício daqueles que mais precisam, 
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justamente aqueles que se encontram hoje mais dis-
tantes da Justiça.

Meu caro Senador Clésio Andrade, que também 
defende essa bandeira, o Brasil vem superando grandes 
obstáculos desde a promulgação da Constituição de 
1988. Superamos a instabilidade da moeda, estamos 
superando a miséria e promovendo a inclusão social, 
estamos enfrentando os desafios da infraestrutura e 
podemos também avançar muito na democratização 
da Justiça.

Um país desenvolvido, necessariamente, precisa 
de um sistema judiciário eficiente, ágil e acessível, e 
a criação de novos tribunais regionais federais é um 
grande passo nesse sentido.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª e agrade-
ce, em primeiro lugar, o registro da posse na Procu-
radoria, no dia de ontem, Senador, e a presença de V. 
Exª, que foi muito importante, tenho certeza, não para 
mim, que ficarei à frente desse novo órgão criado pelo 
Senado Federal, mas pelo compromisso com as mu-
lheres e com a luta das mulheres por uma sociedade 
mais justa, mais aberta e democrática.

Todos ainda estamos comemorando a aprova-
ção, ontem, por unanimidade, da Emenda Constitu-
cional que estende aos trabalhadores e trabalhadoras 
domésticas os mesmos direitos. É inadmissível ainda 
haver uma categoria de trabalhadores cuja maioria é 
de mulheres com direitos diferenciados, direitos sub-
traídos. Mas ontem o Senado Federal deu um passo 
muito importante para igualar o direito de todos aque-
les que trabalham em nosso País.

Parabéns, Senador Sérgio.
Convido agora para falar, no período de comu-

nicação inadiável...
Senador Requião, V. Exª se inscreveu pela Lide-

rança, mas pela Liderança do PMDB falou o Senador 
Eunício Oliveira.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Meu pronunciamento vai levar um tempo maior. 
Eu gostaria de suspender essa inscrição, que fiz por 
engano, e de me inscrever como orador.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente! Podemos fazer a per-
muta de oradores sem problema.

Então, convido a fazer uso da palavra o Senador 
Humberto Costa, que, da mesma forma, ontem, pres-
tigiou as mulheres.

Muito obrigada, Senador Humberto Costa. V. Exª 
foi um Ministro da Saúde deste País muito competen-

te, um Senador competente e dedicado à luta do povo 
brasileiro e à causa das mulheres também. Muito obri-
gada. Com a palavra, V. Exª.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Muito obrigado, Srª Presidenta. Na verdade, para todos 
nós, foi motivo de muita satisfação vermos implantada 
a Procuradoria da Mulher aqui, no Senado, e, mais do 
que isso, vermos V. Exª ser escolhida como a primeira 
Procuradora. Todos nós temos a convicção e a certeza 
de que V. Exª fará um grande trabalho em defesa da 
igualdade de direitos entre as mulheres e do respeito 
à diversidade de gêneros.

Srª Presidenta, caros colegas Senadores, caras 
colegas Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, teles-
pectadores da TV Senado, hoje, venho me pronunciar 
sobre a importância do ensino profissionalizante na 
preparação da nossa mão de obra para o mercado de 
trabalho e, especialmente, sobre o Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
Esse programa, essa política, criada em 2011, teve o 
objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica para nossos jovens.

O Pronatec será expandido, agora, por meio da 
Medida Provisória nº 593/2012, que já está em dis-
cussão nesta Casa. Eu, inclusive, sou membro titular 
da Comissão Mista que foi instalada para avaliar essa 
matéria. Temos a honra de contar com a relatoria do 
nobre Senador Paulo Bauer. Essa é uma iniciativa mui-
to importante do Governo Federal e vai contribuir, de 
forma fundamental, para a qualificação de profissionais 
para o mercado de trabalho brasileiro, fazendo frente 
às grandes necessidades de competitividade mundial 
que nosso País tem.

Só para se ter uma ideia, o Pronatec, em pouco 
mais de um ano de existência, já atendeu a mais de 2,5 
milhões de brasileiros desde a sua criação. Até 2014, 
a meta do Governo Federal é oferecer cursos técnicos 
e de formação inicial e continuada a oito milhões de 
estudantes e trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.

Para este ano, estão previstas 2,3 milhões de va- 2,3 milhões de va-
gas em 724 mil cursos técnicos e mais de 1,5 milhão 
de vagas em cursos de formação inicial e continuada.

Com a participação de escolas públicas fede-
rais e estaduais e das unidades de ensino do Senai, 
do Senac, do Senar e do Senat, o Pronatec permite 
alcançar um maior número de pessoas, expandindo, 
interiorizando e democratizando a oferta de cursos de 
educação profissional técnica de nível médio, de cur-
sos de formação inicial e continuada ou de qualificação 
profissional presencial e a distância.

Mas o programa também tem um importante pa-
pel na construção, reforma e ampliação das escolas 
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que ofertam educação profissional e tecnológica nas 
redes estaduais e na melhoria da qualidade do ensino 
médio. O Pronatec reúne uma série de iniciativas do 
Governo Federal, como a expansão da rede federal, 
o Programa Brasil Profissionalizado, a Rede e-Tec 
Brasil, o acordo de gratuidade com os serviços nacio-
nais de aprendizagem, o Fies Técnico e Empresa e o 
Bolsa Formação.

O Bolsa Formação, por sinal, é uma das modali-
dades previstas pelo Pronatec. Consiste na oferta de 
vagas gratuitas para cursos de rápida duração, em es-
colas públicas federais e estaduais e nas unidades de 
ensino do Sistema S. A previsão do Governo Federal é 
chegar a 900 mil vagas ofertadas pelo Bolsa Formação 
até o final deste ano – entre 2011 e 2012, o Nordeste 
respondeu por quase 36% do total das matrículas ou 
202 mil matrículas.

A Medida Provisória n° 593 vem atender ainda 
mais a essa forte demanda por cursos técnicos e de 
qualificação profissional, ampliando o rol de benefici-
ários e ofertantes do Bolsa Formação. Por exemplo, a 
medida provisória, na sua forma original, vem permitir 
que instituições privadas de ensino superior ofereçam 
as bolsas, antes limitadas às redes municipais e es-
taduais de ensino público e aos serviços nacionais de 
aprendizagem.

A matéria vem também ampliar o acesso ao 
Bolsa Formação a estudantes de escolas particulares 
com bolsa integral e a trabalhadores e beneficiários de 
programas de transferência de renda, como o Bolsa 
Família. Hoje, sem a aprovação da medida provisória, 
apenas estudantes de ensino médio de escolas públi-
cas podem ter acesso a esse benefício.

Essas mudanças atendem à nova realidade bra-
sileira. Famílias de renda mais baixa já conseguem, 
hoje, com esforço, colocar seus filhos em escolas 
particulares. Por isso, a extensão do Bolsa Formação 
também permitirá atender a esse grupo com a oferta 
de ensino técnico e profissionalizante.

Com a ampliação do Pronatec, portanto, mais 
estudantes e trabalhadores poderão fazer um curso 
técnico ou profissionalizante. Apesar do sucesso já 
confirmado do programa e das diversas iniciativas do 
Governo Federal, o Brasil ainda carece de uma oferta 
maior de cursos nessas modalidades.

Segundo informações divulgadas pelo Senai em 
2012, 6,6% dos 24 milhões de jovens brasileiros com 
idade entre 15 e 19 anos estão cursando o ensino médio 
e profissional, percentual muito aquém, por exemplo, 
da média de 42% verificada nos países que integram 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), como a Alemanha, a Austrália, a 
França, Portugal e os Estados Unidos.

Ao mesmo tempo em que será ampliado, o Pro-
natec manterá regras rígidas para o caso de descum-
primento das obrigações assumidas no seu termo de 
adesão. As instituições privadas de ensino superior e 
de educação profissional técnica de nível médio ficam 
sujeitas a penalidades como a impossibilidade de nova 
adesão por até três anos, sem prejuízo para os estu-
dantes já beneficiados, e o ressarcimento à União do 
valor corrigido das bolsas concedidas indevidamente, 
retroativamente à data da infração.

Caros colegas, com o Pronatec, o Governo da 
Presidenta Dilma dá um passo largo, não somente para 
atender às necessidades de mão de obra mais qualifica-
da da nossa indústria, mas também para garantir maior 
acesso da nossa população ao mercado de trabalho.

Na última segunda-feira, durante visita a Serra 
Talhada, em Pernambuco, a Presidenta Dilma declarou 
que o futuro do Brasil passa pela educação, por cur-
sos técnicos profissionalizantes, e falou da importân-
cia da parceria do Governo Federal com o Sistema S, 
que, repito para reforçar, está criando oito milhões de 
vagas pelo Brasil afora. Apenas para fazer referência 
ao meu Estado, em Pernambuco, já são 42 mil jovens 
beneficiados pelo Pronatec.

Várias pesquisas reiteradamente têm demons-
trado a importância do ensino técnico e profissionali-
zante para a inserção do jovem no mercado de traba-
lho. Iniciativas como essas do Governo Federal têm 
transformado a vida de muitos brasileiros e brasileiras.

Estudo realizado com profissionais formados pelo 
Senai, por exemplo, mostra que os trabalhadores de 
nível técnico conseguem elevar a renda em 24% um 
ano depois de concluírem os seus cursos. O levanta-
mento foi realizado entre 2010 e 2012 e abrangeu um 
universo de cerca de 40 mil pessoas, que concluíram 
seus cursos em 2010.

A mesma pesquisa também mostra que 72% dos 
ex-alunos dos cursos técnicos conseguem trabalho no 
primeiro ano de formados e que esses trabalhadores 
alcançam renda média de 2,6 salários mínimos, valor 
19% maior do que a dos ocupados em outras áreas. 
Além disso, 73% estão ocupados em atividades rela-
cionadas à área de formação.

É por isso que a medida provisória em discussão 
nesta Casa veio em boa hora e tem o apoio integral do 
PT e também o meu apoio pessoal integral.

Precisamos investir fortemente na formação de 
nossos trabalhadores e trabalhadoras, e essa iniciati-
va é louvável. Isso vai trazer, além de uma produção 
mais competitiva para o nosso País, melhor qualidade 
de vida para os brasileiros.

Muito obrigado, Srª Presidente, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores.
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Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, 
a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Angela 
Portela, 2ª Secretária.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Parabéns pelo pronunciamento, Senador Hum-
berto Costa! Sem dúvida alguma, esse é um projeto 
de extrema importância para a qualidade de vida do 
povo brasileiro, destacando, na educação, o Pronatec.

Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – A minha preocupação neste momento é com o 
bode na sala. É aquela história do cidadão, Senador 
Humberto Costa, que queria levar para a sua casa, 
para a convivência da sua família, a sogra, e a mulher 
não tolerava essa hipótese. Então, ele levou um bode 
e soltou o bode na sala. E o bode fez todas as estripu-
lias que cabem a um bode fazer: comeu o sofá, mor-
deu as cadeiras, sujou a sala de uma forma terrível. 
E a mulher disse: “Se você não tirar o bode da sala, 
eu vou embora”. E ele fez a proposta definitiva: “Sai o 
bode, mas a sogra fica”. E a sogra ficou.

Nesses últimos dias, dois assuntos têm absorvido 
os discursos da oposição aqui, no plenário do Senado, 
e na mídia. E a mídia está cada vez mais pauteira, Se-
nadora Vanessa. A mídia pauta e é porta-voz dos par-
tidos da minoria. Esses dois assuntos são a Petrobras 
e as viagens de Dilma e de Lula. Esses são os temas 
recorrentes. Inclusive, já ouvi dizer no Senado que se 
prepara uma caravana investigativa que será compos-
ta pelo Senador Alvaro Dias, para verificar, em Roma, 
as despesas da comitiva da Presidenta. Mas vai ser 
uma caravana exemplar: os Senadores vão a Roma 
de navio, na terceira classe, para fazer economia, e, 
em Roma, ficarão hospedados em conventos católi-
cos, semelhantes àquele em que o Papa ficou antes 
de assumir sua atividade pontifícia. Será um trabalho 
extraordinário, e, com prazer, o Senado vai cobrir a 
diminuta despesa. Mas, de minha parte, só garanto o 
meu voto numa circunstância: o Senador Alvaro Dias 
deverá ficar em Roma pelo menos até o fim do ano, 
senão não contarão com meu apoio.

Mas vamos ao primeiro item da pauta das opo-
sições midiáticas ou não.

Desancam, quase a cada hora, a Petrobrax – 
Petrobrax, eu disse –, à conta de ditos prejuízos da 
quase estatal. A empresa teria se envolvido em algu-
mas jogadas no mercado e tomado na cabeça, Sena-
dor Santoro. Declaro-me um tanto confuso com esse 
repentino zelo dos liberais e dos fundamentalistas da 
livre concorrência, com as altas e baixas das ações 
da indigitada Petrobrax, com os prejuízos para os tais 

investidores. Com humildade, pergunto: não faz parte 
a alta e a baixa do jogo da bolsa? Esse não é um dos 
pilares da sabedoria da economia de mercado, por sua 
vez sustentáculo do maravilhoso mundo da democra-
cia de mercado?

De um lado, exigem da estatal ou semiestatal – eu, 
na verdade, já não sei bem o que é a Petrobras hoje, 
depois do governo do Fernando Henrique e do Lula 
mesmo –, requerem dela comportamento e operosi-
dade de empresa privada. Condenam seus açambar-
camentos, seus privilégios. Todavia, logo mais adiante, 
lembram a sua porção Mr. Hyde e reclamam que ela, 
mesmo que sujeita às oscilações e aventuras merca-
distas, aja como contraface do monstro.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, a oposição e a mídia 
silenciam, omitem-se e, assim, acobertam o verdadei-
ro escândalo que o Governo e a Agência Nacional de 
Petróleo vão patrocinar, com data e hora marcadas.

Não ouço das irmãs siamesas – oposição e mí-
dia – nenhum pio, por miúdo que seja. Tão diligentes, 
tão cuidadosos com as trapalhadas petrolíferas da 
Petrobras no mercado, calam-se diante desse mega-
escândalo que se anuncia.

Ficaria encantado se a oposição, também neste 
caso, manifestasse ímpetos de verde-amarelismo, como 
no caso que ora a entretém – os supostos escândalos 
dos negócios malfeitos.

O verdadeiro escândalo vai acontecer nos dias 14 
e 15 de maio próximo. Nesses dias, a Agência Nacional 
do Petróleo leiloa 289 blocos de reservas de petróleo, 
distribuídos por 11 bacias sedimentares. Senador Luiz 
Henrique, a Srª Magda Chambriard, Diretora da Agência 
Nacional do Petróleo, estima que o potencial desses 
11 blocos possa somar um volume de 30 bilhões de 
barris de petróleo. E, atenção, Srªs e Srs. Senadores: 
as reservas brasileiras de petróleo conhecidas somam 
apenas, hoje, 14 bilhões de barris. Logo, o Governo vai 
entregar para o mercado duas vezes e tanto as nos-
sas reservas conhecidas. E quem serão os felizardos 
ganhadores desse leilão da Petrobrax? Antigamente, 
chamava-se Petrobras. 

Emanuel Cancella, Diretor do Sindicato dos Pe-
troleiros do Rio de Janeiro e da Federação Nacional 
dos Petroleiros, faz uma gravíssima observação, em 
artigo publicado no sítio do jornalista Luiz Carlos Aze-
nha. Diz ele que, se nos leilões anteriores, a Petrobras 
“teve uma posição arrojada, arrematando a maior parte 
dos blocos, reduzindo as perdas para a nação, desta 
vez a empresa entrará na disputa de mãos atadas, 
sob a síndrome do prejuízo que lhe foi imputado [mui-
to provavelmente] falsamente, já que teve um lucro de 
R$21 bilhões [no último ano]”.
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E isso é verdade. Ao contrário da disposição ma-
nifestada nos leilões anteriores, vê-se uma Petrobras 
acuada, diminuída, sensível à pesadíssima barragem 
de notícias negativas, dos ataques e da manipulação 
de informações de que está sendo vítima.

A Srª Foster, Graça Foster, nossa encantadora 
Presidenta da Petrobras, fazendo poses de executiva 
responsável, gasta todo o seu tempo para acalmar e 
agradar a oposição, a mídia e o mercado. Reage com 
extrema timidez e excesso de bons modos à corrosão 
da imagem da nossa empresa petrolífera. A mesma 
reação tíbia da base do Governo, base a que perten-
ço, e, pior ainda, do próprio Governo.

Cancella lembra que as mudanças da lei do pe-
tróleo no governo Lula, adotando o modelo de compar-
tilhamento e fazendo da Petrobras operadora única do 
pré-sal, despertou a santa ira das multinacionais e dos 
seus agentes, dentro e fora do Congresso Nacional.

Mas, diz o sindicalista, citando telegramas troca-
dos entre as multinacionais vazados pelo Wikileaks, 
elas decidiram agir com cautela “para não despertar o 
nacionalismo dos brasileiros” – o terrível nacionalismo 
dos brasileiros. Talvez a cautela dê bons resultados 
no próximo leilão, diante de uma Petrobras fragilizada 
pelos ataques.

Não quero dizer que a oposição esteja agindo 
em conluio com as sete irmãs e algumas primas do 
petróleo mundial, embora, às vezes, a mais alucinada 
das teorias da conspiração revele-se, afinal, verdade 
factual. E eu, que já declarei aqui, nesta tribuna, ter 
medo de fantasmas, dessas almas penadas que tei-
mam em nos assombrar com as ideias fossilizadas 
da casa grande, reconheço que também acredito em 
bruxas e conspirações

Além da barragem de fogo da mídia, da oposição 
e do mercado, Emanuel Cancella alerta ainda que a 
interminável discussão sobre os royalties do petróleo 
desvia a atenção dos brasileiros da 11ª rodada de lei-
lões da ANP:

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Peço um pouco de complacência com o tempo.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– “Os royalties funcionam como ‘boi de piranha’ [como 
o bode da sala]. Mas, enquanto as piranhas comem um 
boi [e a esposa do cidadão se apavora com o bode], 
passa a boiada [e entra a sogra]. Enquanto se discutem 
os royalties, que representam apenas 10% da indústria 
do petróleo, as multinacionais levam os 90%”, afirma 
o sindicalista Cancella. 

Os meios de comunicação, especialmente a Rede 
Globo, que promoveu uma irônica contrafacção da cam-

panha “O petróleo é nosso”, deram uma contribuição 
inestimável para afastar da preocupação dos brasileiros 
esse atentado contra a nossa soberania. 

Provavelmente, Senadores, não se conheça na 
história recente do nosso Planeta uma atividade econô-
mica tão cercada de conspirações, golpes de Estado, 
guerras, assassinatos, violência, quanto à exploração 
do petróleo. A disputa por essa fonte de energia marcou 
crises internacionais no final do século XIX, durante 
todo o século XX e nesta primeira década do século 
XXI. Do assalto norte-americano ao México, há um 
século, à invasão do Iraque, que faz dez anos, até a 
deposição de Muamar Kadafi, há um ano, o petróleo, 
sem sombra de dúvida, neste Planeta, é o senhor da 
guerra. O petróleo foi e é um dos produtos simbólicos 
do neocolonialismo, do poderio das transnacionais. O 
oval da Esso, a concha da Shell, a estrela da Texaco 
eram os alvos mais destacados, imediatos, dos povos 
que lutavam para sacudir o jugo imperial.

As sete irmãs e suas contraparentes nacionais 
mudaram os métodos, civilizaram-se. Trocaram o big 
stick, o grande porrete, pelos afagos, por seduzir e 
corromper. Substituíram as tropas e os canhões pela 
abdução dos meios de comunicação, hoje sua infanta-
ria na conquista da opinião pública, na submissão dos 
poderes constituídos, na subordinação dos agentes 
públicos: os meios de comunicação.

Como diz o sindicalista Emanuel Cancella:

Perplexos, temos a impressão de estar as-
sistindo ao grande conluio entre as classes 
dominantes e seus representantes em todas 
as esferas – Executivo, Legislativo, Judiciário, 
grande mídia –, para desviar a atenção do que 
realmente importa, deixando o povo desnor-
teado e confuso. Parecem compactuar com 
o que disse o primeiro Diretor-Geral da ANP, 
David Zilberstein, então no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, para uma plateia de 
megaempresários, com a maior cara de pau: 
‘O petróleo é vosso!’”

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Srªs e Srs. Senadores, companheiros de bancada 
de apoio ao Governo, senhores do Governo, senhora 
da Petrobras, diante disso, o que podemos a dizer? O 
nosso silêncio continuará sendo cúmplice não de uma 
hipotética conspiração, mas de fatos que explodem à 
nossa frente com a violência inusitada das lições da 
história.

Com prazer, concedo um aparte à Senadora Va-
nessa Grazziotin. 
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Senadora, 34 bilhões de barris em leilão para 
um País que tem 14 bilhões de reservas conhecidas.

E nós vemos o Plenário do Senado falando em 
pequenos desvios da Petrobras, que provavelmen-
te devem existir mesmo, como existem em qualquer 
companhia pública ou privada, mas nós estamos di-
vertindo a população com essa história. Como digo 
sempre, divertir; do latim divertere: desviar do que 
realmente importa.

Com a palavra, Senadora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 

Muito obrigada, Senador. Antes de falar a respeito des-
sa parte do seu pronunciamento, relativo à parte mais 
importante, a Petrobras, quero apenas cumprimentá-lo 
pela introdução do seu pronunciamento, quando falava 
a respeito das viagens da Presidenta Dilma, viagens 
importantes que vêm sendo criticadas. Quero elogiá-lo 
pelo seu espírito, pela forma como V. Exª traz a críti-
ca à crítica da oposição, que é uma crítica infundada, 
efetivamente, Senador. Eu, aqui, diverti-me muito com 
a primeira parte do seu pronunciamento. Em relação 
à Petrobras, eu também tenho ocupado a tribuna al-
gumas vezes para falar a respeito do assunto. Eu não 
considero sincera, tampouco honesta, a crítica que é 
feita hoje à Petrobras por parte de quem, num passa-
do muito recente, queria vender esta que é a maior 
empresa do povo brasileiro e orgulho de todos nós. O 
meu Partido lutou, como V. Exª, pela existência e pela 
permanência da Petrobras. Eu era, à época, Deputada 
Federal, quando o então Presidente Fernando Henrique 
quis transformar a Petrobras em Petrobrax, como V. Exª 
lembra, apenas para privatizar essa importante empre-
sa. Em relação ao leilão, Senador Requião – acho que 
é a décima primeira rodada – era para ter acontecido 
já há algum tempo. E é um leilão não apenas em áre-
as onde há indicativos da existência de petróleo, mas 
que visa a buscar a pesquisa, levar a pesquisa para o 
interior, por exemplo, da Região Nordeste brasileira, 
para o interior da região amazônica deste País. Este é 
o leilão, que vem sendo adiado por muito tempo, Sena-
dor Requião, mas muito tempo mesmo, e o Brasil exigia 
esse leilão. Por que é tão importante? Eu não o vejo da 
forma como V. Exª o vê, porque, se está sendo leiloado 
um potencial de 34 bilhões de barris, e nós temos 14 
provados, é porque nós só conhecemos e só explora-
mos 7% da capacidade brasileira, Senador Requião. 
Sete por cento! O Brasil só conhece e só explora 7% 
da possível capacidade que tem em relação ao petró-
leo no País. Então, diferentemente de V. Exª, eu vejo 
esse leilão como importante para o desenvolvimento do 
País, inclusive nesse setor, e tenho a convicção plena 
de que a Petrobras deverá participar desse leilão, sim, 
com muita força, porque, se a Petrobras vive momen-

taneamente problemas financeiros, não é só ela que 
vive, não; as sete irmãs, muitas delas, vivem também, 
Senador Requião, muitas delas vivem também. En-
tão, eu, de forma diferente, considero importante que 
aconteça esse leilão, e não só para a Petrobras, mas 
para o próprio desenvolvimento do Brasil. E lembrando: 
quando o pré-sal foi descoberto, o Governo brasileiro 
teve a coragem, e nós, a hombridade de aprovamos a 
mudança no marco regulatório do petróleo, passando 
da concessão para a partilha, que é um marco muito 
mais nacionalista, a favor do Brasil e a favor do povo 
brasileiro. Muito obrigada, Senador Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Reconheço, Senadora, e discordo com veemência 
da sua opinião e da opinião do seu Partido, mas eu 
reconheço a coragem do Governo brasileiro. A cora-
gem de fazer o leilão é a mesma coragem com que 
está privatizando os portos, as ferrovias, pedagiando 
as estradas e os aeroportos, é a mesma coragem que 
faltou ao Fernando Henrique de transformar a Petro-
bras em Petrobrax, e eu ocupei a tribuna nesta tarde 
para deixar com toda a clareza que pude a minha dis-
cordância contra esse tipo de política.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Não foi para isso que nós votamos no PT, que nós 
acompanhamos o Lula por quatro eleições e que nós 
votamos na Presidenta Dilma, porque, para privatizar, 
provavelmente, o PSDB faria mais bem feito.

Obrigado pela tolerância do tempo, Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 

– RR) – Há expediente sobre a mesa.
A Presidência designa o Deputado Edio Lopes, 

como membro suplente, em substituição ao Deputa-
do Antônio Andrade, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
603, de 2013, conforme Ofício nº 315, de 2013, da 
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.

O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao devido processado.

É o seguinte o Ofício:

 
OF/GAB/I/Nº 315

Brasília, 26 de marçode 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Edio Lopes passa a integrar, na qualidde de Suplente, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 603/2013, que “altera a Medi-
da Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que 
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autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor 
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a 
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o 
ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que 
trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e 
estabelece medidas para aquisição de milho em grãos 
para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos 
pequeno criadores situados nos Municípios da área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE”, em substituição ao Deputado 
Antônio Andrade.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – A Presidência informa que o Senador Luiz 
Henrique deixar de integrar, como membro titular, as 
Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às 
Medidas Provisórias nºs 593 e 600, de 2012, e 603, 
de 2013, conforme os Ofícios nºs 109, 130 e 131, de 
2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria 
no Senado Federal.

Os Ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos devidos processados.

São os seguintes os Ofícios:

 
OF. GLPMDB nº 109/2013

Brasília, 20 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da 
indicação na Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória de nº 593, de 2012, conforme có-
pia em anexo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

 
OF. GLPMDB nº 130/2013

Brasília, 20 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da 
indicação na Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória de nº 600, de 2012, conforme có-
pia em anexo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

OF. GLPMDB nº 131/2013

Brasília, 20 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da 
indicação na Comissão Mista destinada a analisar a 
Medida Provisória de nº 603, de 2012, conforme có-
pia em anexo.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

 
Of. GSLHEN nº 30/2013

Brasília, 18 de março de 2013

Caro Líder,
De acordo com o que combinamos em ligação 

telefônica,  ratifico meu pedido, no sentido de ser indi-
cado para participar da Comissão  Mista destinada a 
analisar a MPV nº 595, de 2012, haja vista importância 
para o Estado da discussão pelo Congresso Nacional, 
da Medida Provisória, que trata da exploração de por-
tos e  instalações portuárias pela União.  

A infraestrutura portuária de Santa Catarina in-
fluencia sobejamente a economia catarinense, que 
com uma faixa litorânea de a  penas 561 quilômetros 
de extensão, possui cinco portos, sendo dois privados 
e três público.

Ainda, reafirmo minha abstenção das indicações 
para as Comissões Mistas que irão analisar as Medi-
das Provisórias nº 593, de 2012; nº 600, de 2012 e a 
nº 603, de 2013, e da Comissão Especial Interna des-
tinada a examinar o Projeto de Lei do Senado Fede-
ral nº 236, de 2012, que trata da Reforma do Código 
Penal Brasileiro.

Agradecendo antecipadamente pela atenção que 
possa dispensar ao pedido em tela, transmito meus 
cumprimentos.

Atenciosamente, – Luiz Henrique da Silveira, 
Senador da República.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Com a palavra, para uma comunicação inadi-
ável, a Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – Sra Presidenta, Senadora Angela Portela, 
Srªs e Srs. Senadores, Presidente José Sarney, pre-
sente aqui no plenário, a quem cumprimento, poucas 
vezes eu venho a esta tribuna para falar de assuntos 
cujo interesse é exclusivo da minha cidade ou do meu 
Estado. Mas, em decorrência de alguns fatos, venho 
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à tribuna, primeiro, para cumprimentar os estudantes, 
a juventude da minha cidade de Manaus pelo nível e 
pelo grau de mobilização. Jovens estudantes secun-
daristas e estudantes universitários, Senadora Lídi-
ce – segundo todos os jornais da cidade de Manaus, 
aproximadamente 4 mil estudantes –, foram às ruas 
da cidade ontem, em uma manifestação pacífica, em 
uma manifestação ordeira e em uma manifestação 
preventiva, pedir à Prefeitura de Manaus que não au-
mente o preço da passagem do transporte coletivo, 
Senador Inácio Arruda.

Estão aqui as fotografias estampadas em todos 
os jornais. E fico feliz de ver manifestações e fotogra-
fias como esta porque me recordo de alguns anos 
atrás, quando também, nos meus 17 anos de idade, 
eu ia às ruas não só para protestar contra o aumento 
das passagens de ônibus, mas para lutar pela demo-
cratização da educação, lutar pela melhor qualidade 
do ensino, lutar pela democracia. E é assim que a so-
ciedade, não só brasileira, mas no mundo inteiro, se 
movimenta. Então, eu fico muito feliz de ver uma ma-
nifestação pacífica.

Os estudantes saíram da Praça do Congresso, 
que fica bem no centro da cidade de Manaus; de lá, 
foram até a frente do Sinetram, que é o sindicato do 
transporte coletivo da cidade de Manaus e, de lá, se 
dirigiram até a Prefeitura Municipal de Manaus, que 
fica muito longe do centro da cidade, Sra Presidenta, 
tudo isso a pé, em uma manifestação – repito – ordei-
ra, pacífica, bonita, como é bonito tudo aquilo que a 
juventude faz.

Já relatei aqui o objetivo: é não permitir, é sen-
sibilizar a administração municipal para que não au-
mente o valor da passagem de ônibus, pois o sindicato 
das empresas solicita o aumento para R$3,50 de uma 
passagem que custa R$2,75, que já é muito cara, de 
acordo com estudos da própria Câmara Municipal de 
Manaus, de acordo com a conclusão de várias CPIs que 
já foram instaladas na Câmara Municipal de Manaus.

Srª Presidenta, diante disso, fiquei impressionada 
e até preocupada, muito mais do que impressionada, 
quando li uma matéria, no site oficial da Prefeitura de 
Manaus – e, vejam, não é uma matéria de qualquer 
blog; é uma matéria postada no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Manaus –, que diz o seguinte:

Aproximadamente 200 estudantes [200 estu-
dantes!] estiveram na frente da sede da Pre-
feitura de Manaus, na tarde desta terça-feira, 
protestando contra um virtual aumento do preço 
da tarifa de ônibus na cidade. Os estudantes 
saíram do terminal 1, na Constantino Nery até 
a avenida Brasil, em carros de som de centrais 
e à pé [centrais, aqui, são as centrais sindicais] 

para se juntarem ao grupo que já estava em 
frente à Prefeitura [e lá ficaram] há aproxima-
damente 30 minutos.
Com muitas bandeiras [prestem atenção, se-
nhoras e senhores] e camisetas de partidos 
políticos, centrais sindicais e juventudes par-
tidárias, as lideranças do movimento se reve-
zam ao microfone.

E aí sai citando aqui: “O Sr. Yann Evanovick...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... filiado ao PCdoB e candidato derrotado 
a vereador nas eleições do ano passado, puxava o 
movimento.”

Vejam bem, é o site oficial de uma prefeitura.
O Sr. Yann Evanovick, a que ele se refere, é ex-

-Presidente da União Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas, além de ter sido já Presidente da União 
de Estudantes Secundaristas do Estado do Amazonas. 
Repito: é ex-Presidente da União Brasileira de Estudan-
tes Secundaristas. E a Prefeitura, aqui, critica o fato e 
diz, e aponta: estudantes que têm filiações partidárias. 
Como se fosse proibido, Senador Clésio, neste País, 
ter filiação partidária. Assim a juventude era tratada 
na época da ditadura militar, não agora, em tempos 
de democracia, Senadora Lídice. Qual é o crime em 
um estudante vestir uma camisa de uma juventude 
organizada, seja ela ligada a que partido político for? 
Qual é o crime em um estudante pedir apoio das cen-
trais sindicais de trabalhadores para que as centrais...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... emprestem os seus carros de som para 
que eles possam organizar as suas manifestações? 
Nenhum crime há nisso, nenhum, mas é isto: pessoas 
que posaram a vida inteira ou posam de democratas, 
colocam, num site oficial da Prefeitura, matéria assim, 
como se estivesse acusando pessoas pela sua filiação 
partidária ou se fosse proibido fazer manifestações.

Nem comento o fato de que todos os jornais... E, 
quando os jornais falam de 4 mil, possível presença, 
é porque lá havia muito mais que 4 mil jovens, devia 
haver, aproximadamente, de 5 a 8 mil jovens. Estão 
aqui as fotografias. E a Prefeitura coloca, em seu site, 
200 jovens, e, ainda, com bandeiras, com carros som 
de centrais, como se isso fosse crime.

Lamento muito a posição da Prefeitura Municipal 
de Manaus, Srª Presidenta. Lamento muito...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ... a posição do atual Prefeito de Manaus, que, 



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13453 

ao invés de mandar publicar matéria antidemocrática 
de desrespeito à juventude da minha querida cidade, 
devia ter recebido os estudantes, para conversar com 
os estudantes e para ouvi-los, porque, se hoje temos 
uma meia passagem de ônibus na cidade de Manaus, 
foi porque conseguimos assim, na rua. Eu, à época, 
era estudante também, Srª Presidente, apanhei muito 
da polícia. E Manaus foi a primeira cidade a adotar a 
meia passagem de ônibus.

Então, diferentemente do que faz o titular da Pre-
feitura Municipal de Manaus, venho à tribuna não só 
para cumprimentar a juventude da minha cidade, mas 
para dizer que, como Senadora, estou à disposição 
dos jovens e dos trabalhadores para ajudar no que for 
preciso em seus movimentos organizados, ordeiros, 
pacíficos, para que, assim, de forma organizada, sigam 
lutando a favor dos seus direitos. 

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT 
– RR) – Como oradora inscrita, em permuta comigo, 
a Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria fazer 
alguns registros rápidos no dia de hoje.

Primeiro, para requerer, lamentando, encami-
nhando uma moção a esta Casa, e registrando, aqui, 
o falecimento, na última segunda-feira, dia 25 de mar-
ço, às 6 horas da manhã, em Florença, na Itália, do 
Padre Renzo Rossi.

Padre Renzo chegou à Bahia, ao Brasil, em Sal-
vador, especialmente, em 1965, e começou a atuar na 
comunidade de São Caetano e Fazenda Grande, dois 
grandes bairros populosos do Município de Salvador. 
Aproximadamente em 1978, no início dos anos 70, 
manteve contato com os familiares de presos políticos 
na Bahia. A partir de então, ele se transformou num 
militante na defesa dos presos políticos brasileiros e 
um dos maiores militantes da luta pela anistia política 
no Brasil.

Sua morte deixa, sem dúvida alguma, um gran-
de vazio na luta pelos direitos humanos, uma grande 
saudade de todos aqueles que conviveram com Padre 
Renzo, como eu, que fui autora do título de cidadão 
da cidade de Salvador para essa grande figura. Sua 
história já foi contada em livro pelo Deputado Emiliano 
José: As Asas Invisíveis do Padre Renzo, o “anjo da 
anistia”, e agora será transformada em filme.

Também quero registrar, Srª Presidente, já que no 
dia 29, sexta-feira, não estarei aqui, um voto de congra-
tulação ao Município de Salvador pelos 464 anos de 
fundação dessa que foi a nossa primeira capital, dessa 
que é a cidade mais negra do mundo fora da África, 
com mais de 80% de população afrodescendente. A 

comida, a religião, a cultura, a música, a dança e a arte 
provenientes dos povos africanos são manifestações 
que marcam fortemente a identidade histórica e a face 
reconhecida, até a arquitetura e o modo de vida, da 
população da minha cidade de Salvador.

Digo minha cidade porque, apesar de não ter 
nascido em Salvador, politicamente, nasci naquela ci-
dade e recebi do povo daquela cidade a honraria de 
representá-lo como vereadora, como primeira mulher 
prefeita de Salvador, como a mais votada deputada 
estadual do Município, como a mais votada Deputada 
Federal, com mais de 143 mil votos, e como a mais 
votada Senadora da Bahia na cidade de Salvador. Agra-
deço diariamente a honraria e a confiança que o povo 
de Salvador me dedicou e me dedica. Tento, portanto, 
honrar, a cada dia, essa confiança. E brevemente, na 
próxima semana, pretendo fazer um discurso tratando 
de forma mais demorada da situação de vida do povo 
da minha cidade e das dificuldades por que ele passa.

Além disso, Sr. Presidente, para fazer um registro 
caro a V. Exª e a todos nós que lutamos pela democra-
cia, que é a passagem do 45º aniversário do assassi-
nato do estudante Edson Luiz, no dia 28 de março de 
1968, na cidade do Rio de Janeiro, que levou a uma 
manifestação de 50 mil pessoas em protesto pelo ocor-
rido, marcando de forma profunda a resistência do povo 
brasileiro, da classe média brasileira contra o governo 
autoritário, a ditadura militar que se instalou no nosso 
Brasil, em 1964. Portanto, eu não poderia deixar de 
registrar esse momento histórico que vivermos.

E finalmente, Sr. Presidente, também marcando 
uma data importante para o meu Estado, 26 de março, 
dia em que se comemora o Dia do Cacau.

Esse fruto originário da América Central é um 
fruto profundamente vinculado à vida dos baianos.

Culturalmente, a história do cacau foi perpetuada 
no que ficou conhecido como “ciclo do cacau” pelas 
mãos do escritor Jorge Amado, cuja obra compreende 
quase meio século de literatura sobre este tema, que 
tem início com Cacau, em 1933, e passa por Terras 
do sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Gabriela Cravo e 
Canela e Tocaia Grande, finalmente, em 1984.

O sul da Bahia, sem dúvida, foi uma das regiões 
que dominou a produção literária desse grande escritor 
brasileiro. Ele levou ao mundo o conhecimento sobre 
a riqueza produzida com a cacauicultura, e sua obra 
é uma verdadeira sociologia dessa região.

O cacau foi, sem dúvida nenhuma, a mais im-
portante riqueza da Bahia até os anos 80, quando a 
região passou por um intenso choque. Até então, o 
cacau chegou a significar mais da metade do PIB da 
Bahia, que chegou a ser responsável por 87% da pro-
dução nacional de cacau.
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No entanto, a partir da vassoura de bruxa que 
se instalou na nossa cacauicultura, levando à pobreza 
absoluta, à redução da produção, da produtividade, à 
diminuição da renda do produtor, ao desemprego em 
massa, à descapitalização, ao alto endividamento dos 
produtores, à desarticulação do sistema cooperativista, 
à ociosidade do parque de processamento de cacau, 
criando um cenário de sucessivas perdas de mercado. 
Desde estão, a luta da região cacaueira é justamente 
para recuperar uma parte daquilo que o cacau signifi-
cou para a economia do Brasil e da Bahia.

O cacau tem uma importância enorme na preser-
vação da Mata Atlântica, naquela região, devido, espe-
cialmente, à forma, ao manejo e ao cultivo do cacau, 
chamado cacau-cabruca, que permitem essa associa-
ção entre a Floresta Tropical e a plantação do cacau.

Além da importância que teve para a economia, o 
cacau tem um aspecto muito interessante: é uma cultu-
ra que não conviveu com a escravidão. É uma cultura 
moderna que, embora tenha se desenvolvido no for-
mato da monocultura, quase extrativista, de exportação 
do fruto sem nenhum beneficiamento, desenvolveu-se 
com a mão de obra assalariada. Portanto, uma forma 
nova de organização da economia no campo, no meio 
rural do nosso País.

Hoje, a cultura cacaueira se encontra num pro-
cesso de franca recuperação, combatendo a tradição 
anterior da monocultura, buscando descentralizar e 
desencadear um processo de agregação de valor à 
sua produção, como a fabricação do próprio chocolate, 
como a exportação do fruto para fazer chocolate de 
grande qualidade – chocolates franceses, belgas, que 
são feitos com o fruto do cacau baiano, de qualidade – 
assim como a produção específica da Bahia em fábri-
cas pequenas, tornando-se uma especialidade nossa.

Todos os Srs. Senadores receberam, ontem, um 
pouco desse chocolate produzido pela Bahia, produ-
zido pela agricultura familiar, constituindo-se numa 
experiência vitoriosa do governo baiano. Trata-se de 
uma produção de chocolates gourmet, chocolates 
finos, produzidos na Bahia para consumo interno e 
para exportação.

O maior evento especializado em cacau e cho-
colate do mundo, o Salon du Chocolat da Bahia se 
realizará em Ilhéus este ano. Já aconteceram, no ano 
passado, duas edições, uma em Salvador e outra em 
Paris, reconhecendo-se a importância da produção de 
cacau, especialmente da Bahia, para a produção de 
chocolate no mundo.

A demanda por chocolate triplicou, enquanto a 
nossa produção de cacau não acompanha esse de-
senvolvimento.

(Soa a campainha.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E 
para finalizar, Sr. Presidente, eu quero dizer que, ape-
sar de tudo isso, sofrem muito ainda os produtores de 
cacau na Bahia. Duas semanas atrás, fizeram mani-
festações, queimando pneus em função das dificulda-
des que enfrentam. Semana passada, esteve aqui o 
Secretário de Agricultura da Bahia, em reunião com o 
Ministério da Agricultura, para discutir questões con-
cretas do cacau, que eu queria aqui destacar.

Querem os senhores produtores de cacau da 
região:

– a implantação de uma política que contemple 
o uso de novas tecnologias e extensão rural;
– a disponibilização, pelos órgãos governamen-
tais, de um Plano Safra voltado ao setor ca-
caueiro, com a inclusão do cacau na política de 
preço mínimo;
– a revisão da regulamentação do drawback 
(mecanismo que permite à indústria importar 
matéria-prima sem taxas, para depois utilizá-la 
em produto exportado), que está prejudicando 
profundamente o cacau na Bahia;
– a regulamentação das taxas de importação 
para o cacau e seus derivados.

Nós não estamos achando que não se pode im-
portar cacau. Mas não se pode importar cacau da forma 
que se está importando, prejudicando profundamente a 
produção de cacau no Brasil, especialmente na Bahia.

Sem o atendimento a esses pleitos, dificilmente 
será possível competir com o cacau que vem da Áfri-
ca, produzido a um custo bem menor. Segundo as 
associações que representam os produtores, vivemos 
um momento crucial para essa atividade econômica, 
pelo fato de não termos um mecanismo que proteja a 
cacauicultura em nosso País.

Essa situação vem levando ...

(Soa a campainha.)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... à 
introdução, no nosso País – caro Presidente, vou finali-
zar –, de frutos contaminados, frutos de cacau contami-
nados por diversos tipos de doença, sem a fiscalização 
devida. Os navios que vêm da África, por mais de uma 
vez, já registraram, já trouxeram pessoas mortas, que 
chegam aqui, como ocorria nos navios negreiros, fugidas 
– alguns chegam vivos; outros, mortos. A situação é de 
falta de fiscalização para a saúde desses frutos que vêm 
de fora, gerando, portanto, uma grande preocupação.

Então, eu quero, no dia de hoje, pelo dia 26 de 
março – ontem –, saudar os produtores de cacau da 
Bahia, ...

(Interrupção do som.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... 
e pedir socorro para os cacauicultores do meu Estado 
e para a produção de cacau do Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, a 
Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu é que agradeço a V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – V. Exª, Senadora Lídice da Mata, muito cor-
retamente, defende uma cultura típica da Bahia e do 
Brasil, especialmente. Acho que devemos, sim, defen-
der essas grandes bandeiras.

Registro que, na próxima terça-feira, teremos 
reunião da Sudene, do seu Conselho Deliberativo, na 
cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. Essa insti-
tuição nasceu fruto de 40 minutos de desaforos ditos 
pelo Prof. Celso Furtado ao Presidente Kubitschek, que, 
depois de ouvi-lo, decidiu, criar a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, a qual dirigiu até 1964, 
até o dia do golpe militar que o cassou – um grande 
brasileiro! E devemos aproveitar essa oportunidade, 
para fazer repercutir, neste ato, em Fortaleza, a voz 
de Celso Furtado, em defesa do Nordeste, que passa 
por uma das maiores estiagens – naquela época, era 
o flagelo brutal da seca; agora, vivemos uma situação 
absolutamente parecida, com grandes dificuldades para 
a nossa região, para o Nordeste brasileiro.

E quero registrar que um bom número de Sena-
dores vai estar presente, na reunião da Sudene. E es-
pero que o Presidente, que é nordestino, o Presidente 
desta Casa e do Congresso Nacional, esteja também 
acompanhando os demais Senadores da região, que 
se vão somar aos governadores, deputados federais, 
deputado estaduais, vereadores, prefeitos, à comitiva 
do Ministro da Integração e, também, à presença sig-
nificativa da Presidente da República, Dilma Rousseff. 
Espero que não seja preciso repetir o que disse Celso 
Furtado a Kubitschek, para que respondamos a esta 
situação que estamos vivendo no momento.

Quero também encaminhar um requerimento de 
pesar, pelo falecimento de Maria Cândida, filha do Prof. 
João Cândido, que vem a ser filho do Cândido Portinari. 
O Prof. João Cândido fazia, exatamente, uma travessia 
pelo Brasil, com dois quadros de seu pai feitos para 
as Nações Unidas – os quadros foram recuperados no 
Brasil e estão percorrendo várias cidades brasileiras. 

E todos nós fomos surpreendidos com o falecimento 
de sua filha, uma garota de 16 anos de idade.

Uma questão de ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não 

é questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Em seguida, vamos ouvir o Senador Alvaro 
Dias, como Líder do PSDB.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Não é questão de 
ordem, Sr. Presidente; é pela ordem. Inclusive, foi ele 
que me cedeu este tempo, Sr. Presidente.

Eu gostei muito que V. Exª me tenha feito lembrar 
uma figura chamada Mão Santa, que, da Presidência, 
abordava todos os seus assuntos e dava felicidade para 
quem estava do lado de cá, porque a gente também 
tem a felicidade de se manifestar. Isso é um ato de-
mocrático dos mais bonitos que eu já vi na minha vida.

Eu gostaria de fazer um registro, Sr. Presiden-
te: no final de semana próximo passado, eu estive no 
norte do meu Estado e no Município de Barra de São 
Francisco, na companhia de Moabe Souza, jovem líder 
a quem parabenizo por ter acabado de ganhar uma fi-
lhinha. Fui a Água Doce do Norte, onde fiquei na casa 
da minha amiga Vereadora Paula, do seu esposo, Isa-
ac e dos seus filhos, que é uma líder política daquele 
Município, onde fui bem acolhido.

Mas quero fazer um registro, a exemplo de V. Exª, 
para abraçar o meu amigo Paulo Márcio e o seu irmão 
Marcelo, que acabaram de perder a mãe. E perder mãe 
é o golpe mais duro que um ser humano pode sofrer 
na vida. Eu sei o que é isso, porque um dia Deus le-
vou a minha mãe, D. Dadá, e esta dor sinto até hoje.

Por isso, faço este registro e abraço o Marcelo e 
o Paulo Márcio. Fui até a localidade onde eles residem. 
Fiquei um tempo com a família, com a família do meu 
amigo Velho do Querubim, no mesmo lugar. Destaco 
que foi um momento de dor, mas também um momen-
to em que eu pude abraçar aqueles amigos que são 
líderes, geradores de dignidade, porque geram traba-
lho e honra lá em Santo Agostinho. Envio um abraço 
a toda aquela população.

Sr. Presidente, estive em Baixo Guandu – isto vai 
alegrar muito V. Exª e a Senadora Vanessa Grazziotin –, 
de onde o Prefeito é Neto Barros, do PCdoB. Eu tive a 
oportunidade e o privilégio de ir ao Município diversas 
vezes, para ajudar o Neto, jovem aguerrido e traba-
lhador, a se tornar Prefeito daquele Município, o qual 
tem um cigano Vereador: Lucas Cigano. Lucas Cigano 
e toda a ciganada que reside lá têm uma visão muito 
definida. Aliás, os ciganos do Brasil precisam muito 
de nós, pois a política de saúde e educação que não 
os alcançou no Brasil. E esse cigano, juntamente com 
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sua família, tem feito essa movimentação. Elegeu-se 
Vereador. É uma figura pela qual eu tenho o maior ca-
rinho do mundo. Reside lá na cidade de Neto Barros, 
filho de Chico Barros. Neto Barros é um guerreiro do 
seu Partido, PCdoB, e com um futuro brilhante no Es-
tado do Espírito Santo, onde a gente conhecia o Namy 
Chequer, o Almir Forte, de um partido pequeno, mas 
gente muito significativa, gente que conhece o Brasil 
e que tem uma página de serviços prestados ao País.

Encerro dizendo que passei por Colatina. Quero 
abraçar os meus amigos de Colatina, em especial o 
Rubens, com a sua culinária, um dos mais respeitados 
lá daquele Município, a terra do nosso querido Paulo 
Foletto, do Da Vitória e do nosso amigo Marcelino Fra-
ga, com quem tive a oportunidade de estar.

Por isso, Sr. Presidente, eu registro, com muita 
alegria, essa minha passagem pelo norte do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª. Foi muito oportuno o pronun-
ciamento que V. Exª acaba de fazer. Essa é que é uma 
questão de ordem bem aproveitada a que fez V. Exª.

Antes de conceder a palavra, que eu já havia 
encaminhado ao nosso Senador Alvaro Dias, pelo 
PSDB, eu quero registrar que a Revista do Correio 
Braziliense, que indica os melhores da política, da 
atividade empresarial, da moda, de tudo em Brasília, 
destacou quatro congressistas. Ocorre que esses quatro 
congressistas são gente anônima. Um cuida de fazer 
esses desenhos aí em baixo, no nosso painel aqui do 
Senado Federal: o Clodoaldo Silva Santos, um homem 
de serviços gerais, mas que desenha essas imagens, 
os símbolos da Pátria aqui no Congresso Nacional. 
O outro, Jairo Luís, é um funcionário da Câmara, da 
Comissão de Educação da Câmara. Praticamente nin-
guém o conhece, mas, em todos os festejos comemo-
rativos da Nação e nas festas juninas, ele decora uma 
parte significativa da Câmara, dos seus corredores, e 
ainda patrocina a entrega de mudas para que a gente 
possa arborizar o Distrito Federal. O Raimundo Nona-
to, também da Câmara dos Deputados – e friso que 
todos são pessoas do Congresso Nacional –, é quem 
nos identificava. Na Câmara, para todos os 513, ele é 
que tinha a responsabilidade de olhar o cabelo, se fez 
implante, se não fez implante, se tirou o bigode, se bo-
tou bigode, para identificar e saber se cada um de nós 
estava presente ou não. E se destacou também aqui, 
de braços abertos, o nosso conhecido Antônio Paiva 
Torres, ninguém mais, ninguém menos que o Zezinho. 
Quer dizer, estão entre as pessoas mais destacadas 
da vida de Brasília e que nos servem aqui todos os 
dias, conhecendo inclusive os nossos hábitos. Ainda 
bem que estou falando de bem...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, olhe o Zezinho aqui!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Estou falando de bem.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Por 
favor, vocês da televisão, filmem o Zezinho aqui!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu queria fazer esse registro, porque é gente 
anônima, que constrói exatamente este edifício fabu-
loso que é o Congresso Nacional.

Com a palavra o Senador Alvaro Dias, pela Li-
derança do PSDB.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
minhas homenagens aos anônimos, homenageados 
com inteira justiça pelo Correio Braziliense, e lembra-
dos aqui por V. Exª, Senador Inácio Arruda.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, 
eu quero agradecer a sugestão carinhosa do Senador 
Requião que me deseja em Roma até o final do ano. 
Propôs uma viagem, embora de navio, em terceira 
classe. Eu iria com o maior prazer, se não tivesse aqui 
compromissos sérios, Senador Ataídes. O Senador 
Requião sugeriu que eu fosse a Roma investigar a 
viagem realizada pela Presidente Dilma e seus acom-
panhantes para a entronização do Papa no Vaticano.

Essa investigação até é necessária, porque o 
turismo nababesco, realizado com dinheiro público 
por agentes públicos, não pode ficar impune. Mas, fe-
lizmente, o Ministério Público anunciou que instaura 
procedimentos e vai investigar. Portanto, eu me sinto 
dispensado de ir a Roma para investigar o que fez essa 
enorme caravana de brasileiros (do governo) na Cidade 
Eterna; brasileiros que lá estiveram, acompanhando a 
Presidente Dilma, hospedados em hotel luxuoso, re-
cebendo diárias com despesas que certamente serão 
reveladas ainda.

Eu aproveito a oportunidade para solicitar à Mesa 
do Senado Federal celeridade na apreciação do reque-
rimento que apresentei com o pedido de informações 
para que possamos saber os detalhes dessa viagem a 
Roma, a viagem inusitada de uma caravana que neces-
sitou de 52 apartamentos em hotel de luxo em Roma 
durante três dias para um evento oficial de cinco horas.

Enfim, o Ministério Público vai investigar. É ne-
cessário que investigue! Isso não é uma brincadeira, 
não é um assunto pequeno, não é falta de assunto. 
Isso é uma afronta ao bom senso, é uma afronta, so-
bretudo, à pobreza no País, e nós temos de apurar as 
responsabilidades. Se, eventualmente, forem confir-
mados os exageros, há que se exigir o ressarcimento 
aos cofres públicos. 
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Nós depositamos inteira confiança nessa missão 
do Ministério Público e aguardamos do governo res-
posta ao questionamento que fizemos.

De outro lado, Sr. Presidente, eu gostaria, inspira-
do pela reunião de hoje da Comissão de Constituição e 
Justiça, quando aprovamos um projeto que determina 
a contratação de 2.622 servidores para órgãos, como 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Superin-
tendência da Zona Franca de Manaus e a Polícia Ro-
doviária Federal, cargos criados para atender deman-
da do Sistema Único de Saúde... Nós os aprovamos 
por tratar de área essencial, que é a que atende aos 
brasileiros no que diz respeito a sua saúde, e nós en-
tendemos que a saúde da população é a suprema lei.

Mas nós não podemos nos conformar com o que 
está ocorrendo no Brasil. Ao invés de realizar uma re-
forma administrativa para enxugar a máquina pública, 
que gasta demasiadamente com os paralelismos que 
foram sendo criados ao longo do tempo, com a criação 
de ministérios, secretarias, departamentos, coorde-
nadorias, diretorias, empresas, conselhos e milhares 
de cargos comissionados, gastando milhões de reais, 
aumentando despesas correntes e comprometendo 
a capacidade de investir do Estado brasileiro, não há 
reforma.

A reforma administrativa que se faz, no Brasil, 
pelo governo brasileiro é a reforma às avessas. E o 
governo vai se tornando cada vez mais perdulário e 
incapaz de atender às demandas do País.

Veja para este ano o que prevê o Orçamento: um 
acréscimo de R$5,1 bilhões na folha de pagamento do 
Governo Federal, que pretende contratar mais 61.682 
novos servidores para os três Poderes, sendo 49.347 
para o Executivo. A folha de pessoal chegará a R$225,9 
bilhões, neste ano de 2013, coincidentemente, o ano 
que antecede a eleição presidencial. Fica a impressão 
de que a Presidente da República está se preparando 
para a disputa eleitoral e convocando cabos eleitorais 
privilegiados para esse embate que se travará no cam-
po eleitoral de 2014.

Mas é triste verificar que o País vai se tornando 
ingovernável dessa forma. Um integrante do alto es-
calão do governo, Presidente do Conselho de Desen-
volvimento, Jorge Gerdau, disse, há poucos dias, que 
é impossível governar com 40 Ministérios. Temos 39 
Ministérios!

É impossível governar, sim, porque se gasta 
exageradamente na manutenção dessa estrutura. É 
consequência desse modelo que nós estamos com-
batendo, quase que diariamente, da tribuna do Se-
nado Federal; um modelo de cooptação política, que 
açambarca todas as forças partidárias, que passam 
a vicejar à sombra do poder, com favores, benefícios, 

benesses, sem generalização, mas, certamente, com 
uma presença que custa muito caro.

O governo vai engordando com isso e o povo vai 
pagando, sem poder pagar, uma conta extremamente 
salgada. A carga tributária se eleva, assusta, comprime, 
deprime, esmaga o setor produtivo nacional, inibe o 
processo de crescimento econômico e o povo sofre as 
consequências, com serviços nas áreas essenciais – 
saúde, educação, segurança pública etc, – de péssima 
qualidade e cada vez piores no nosso País.

Isso precisa mudar. O povo brasileiro não pode 
continuar sendo sacrificado dessa forma, pagando 
impostos como paga, sem receber a retribuição de 
serviços públicos de qualidade, e nós não podemos 
continuar aplaudindo esse modelo, nós não podemos 
continuar convalidando esse sistema. Nós temos de 
destruí-lo, em nome de um futuro melhor para o povo 
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Agradeço a V. Exª.

Convido para fazer uso da palavra, por permu-
ta com a Senadora Angela Portela, o Senador Sodré 
Santoro, do PTB de Roraima.

O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, venho hoje à tribuna com 
o espírito verdadeiramente repleto de indignação con-
tra um absurdo estabelecido pelo Estado brasileiro. 
Refiro-me às Resoluções nºs 24 e 25 do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras, o COAF, de 16 de 
janeiro de 2013.

A partir de 1º de março, as pessoas jurídicas ou 
físicas que vendam ou comprem artigos ditos “de luxo” 
e “de alto valor” ou intermedeiem a sua comercializa-
ção ficam submetidas ao rigor da medida, obrigando-
-se a “manter cadastro de seus clientes e dos demais 
envolvidos, inclusive representantes e procuradores”. 
“Luxo” e “alto valor”, no entendimento do COAF, diz res-
peito a quaisquer bens com valor superior a R$10 mil.

A primeira questão que se põe é: qual foi o pa-
râmetro utilizado para determinar que R$10 mil é um 
“grande volume de recursos”, como diz a Lei nº 9.613, 
de 1998, que é objeto de regulamentação pelas refe-
ridas Resoluções? Atualmente, qualquer carro usado 
com mais de 10 anos de uso pode ter esse valor. En-
tão, será considerado possuidor de artigo de luxo e de 
alto valor o trabalhador que conseguir comprar uma 
Caravan 1980, por exemplo? E, para não falarem que 
estou exagerando, trago aqui o anúncio – o anúncio 
mostra uma Caravan no valor de R$10 mil.

Além disso, caso o mesmo cidadão faça tran-
sações comerciais, em um período de 6 meses, que 
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somem R$30 mil, o vendedor é obrigado a denunciar 
ao COAF, informando nome completo, número de CPF, 
número de registro civil, endereço completo ou, se pes-
soa jurídica, razão social, endereço completo e nome 
de fantasia, CNPJ, bem como nome completo, CPF e 
número de registro civil do preposto da empresa.

Façamos, então, um exercício mental: o mesmo 
trabalhador que conseguiu adquirir a sua Caravan 
1980 tem a oportunidade de adquirir agora um lote 
para que tenha a sua tão sonhada casa própria. Para 
tanto, vende a Caravan e utiliza os R$10 mil oriundos 
desta venda para a aquisição do terreno. Bem; segundo 
o COAF, ele já transacionou R$20 mil neste período. 
Em sequência, suponhamos que, por um motivo ou 
outro, o mesmo trabalhador teve que se desfazer do 
terreno e por este receba os mesmos R$10 mil. Pron-
to! É o suficiente para que este seja denunciado ao 
COAF por ter realizado operações de “grande volume 
de recursos”, sem nunca ter tido nenhum centavo a 
mais que os seus R$10 mil.

Ou seja, Srªs e Srs. Senadores, todos os cida-
dãos da classe média, parlamentares, magistrados, 
professores de instituições de ensino, gerente de uma 
loja de tamanho mediano ou pedreiro, todos passarão 
a ser vigiados em suas vidas privadas pelo Coaf, que 
julga ser R$10 mil uma quantia vultosa.

Como se tudo isso não bastasse, a empresa que 
não cumprir a norma estará sujeita às punições pre-
vistas no art. 12 da Lei n° 9.613, de 1998, que inclui 
multa e cassação ou suspensão da autorização para 
o exercício de atividade, operação ou funcionamento. 
Absurdamente, a multa a ser impetrada pode chegar 
a R$20 milhões.

O objetivo é aparentemente nobre, haja vista que 
é o de coibir a lavagem de dinheiro, bem como preve-
nir o financiamento de terrorismo. Contudo, não passa 
de uma monstruosidade jurídica, um incremento da 
burocracia e uma violação dos mais básicos direitos 
fundamentais do cidadão, além de invadir competên-
cias do Poder Legislativo.

Em primeiro lugar, é um incremento à burocracia 
porque reforça determinado elemento que está nas en-
tranhas do Estado brasileiro. Vejamos. O Estado brasi-
leiro tem algumas características que, secularmente, 
atrapalham, perturbam, dificultam a vida do cidadão 
comum. Todos sabemos o quanto é difícil abrir uma 
empresa ou um negócio, vender ou comprar um imó-
vel ou até mesmo adquirir um automóvel usado. Essa 
característica, esse amor desmedido pela burocracia 
é fundado, por sua vez, em dois equívocos.

O primeiro é o de que todo cidadão é, antes de 
tudo, mal-intencionado, o que é algo verdadeiramen-
te absurdo. Para o Estado brasileiro, é o cidadão que 

deve se provar inocente todo o tempo. Para o Estado 
brasileiro, enfim, o cidadão é culpado mesmo que te-
nha se comportado, durante toda a sua vida, de ma-
neira correta e idônea, respeitando todos os ditames 
da lei, da moral e do respeito aos seus semelhantes.

O segundo equívoco é que não se leva em conta 
que, a cada novo controle, há um novo impacto econô-
mico que recai nas costas do contribuinte, já tão opri-
mido pelos custos financeiros e tributários que lhe são 
impostos pelo Estado brasileiro. Um controle a mais 
significa dinheiro a menos para o cidadão.

Em segundo lugar, os direitos do cidadão são 
afetados porque nunca os controles são suficientes, 
sempre é necessário algo a mais para garantir uma 
quantidade infinitesimal a mais de segurança jurídi-
ca. É sempre preciso uma regra a mais, um registro 
a mais, uma informação a mais, uma autenticação a 
mais. Nunca o Estado brasileiro está satisfeito. Sem-
pre é preciso exigir algo do cidadão, mesmo que isso 
seja absolutamente inútil. Sempre é preciso invadir 
um pouco mais a vida privada do cidadão brasileiro. 
Sempre o Estado se sente no desejo de mutilar um 
pouco mais as liberdades individuais. A liberdade do 
indivíduo é algo sagrado no Estado democrático de 
direito. Violá-la é violar a democracia. As Resoluções, 
portanto, violam a democracia. 

Em terceiro lugar, invadem competência do Poder 
Legislativo, como observa o tributarista Raul Haidar: 
“Na Constituição Federal se vê que só leis podem criar 
sanções e obrigações” e “Ou o Judiciário derruba esse 
monstro de imediato e o Congresso reage contra isso, 
ou implantamos de vez a ditadura fiscalista”.

Em outras palavras, o Estado brasileiro impõe 
ao cidadão uma situação autenticamente kafkiana. O 
cidadão é acusado sem mesmo ter cometido qualquer 
espécie de crime ou delito. O cidadão, na mentalidade 
torta do Estado brasileiro, é culpado, sem nunca ter 
violado norma legal ou regra ética. 

Segundo Marco Antonio Pinto de Faria, especia-
lista em planejamento tributário e contábil, as obriga-
ções de investigar e policiar qualquer tipo de conduta 
fraudulenta são do Governo. É como se o Estado ter-
ceirizasse o serviço que deveria prestar e não pagas-
se nada por isso. 

É impossível que uma empresa tenha infraes-
trutura e pessoal suficiente para fazer todas as averi-
guações que o Governo exige, sob risco de perda de 
registro profissional, multa, penhora de bens e prisão.

A ditadura fiscalista do Coaf está se implantando 
no Brasil. Um valor de R$10 mil abarca praticamente 
qualquer coisa. Até um carro velho é considerado um 
produto de luxo e de alto valor pelo Coaf. 
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No âmbito da invasão do Poder Legislativo, extra-
polam as Resoluções do poder regulamentar do Exe-
cutivo sobre a norma oriunda do Legislativo, segundo 
José Afonso da Silva em seu livro Processo Constitu-
cional de Formação de Leis, pois que a norma, Lei nº 
9.313, de 1998, refere-se a transações em espécie, 
e as referidas Resoluções deixam subentendido que 
essa se aplica a qualquer meio de pagamento.

As Resoluções não são apenas um absurdo em 
termos de burocracia. Não. Estas são ainda piores do 
que os habituais desmandos do Estado: é a supressão 
do Estado de direito no Brasil, é a vitória da arbitrarie-
dade, do abuso, da ilegalidade promovida pelo Estado 
brasileiro. Nos moldes do que aconteceu com a juven-
tude nazista, que, insuflada pelo governo, denunciava 
seus pais, pois é nisso que as Resoluções pretendem 
transformar os cidadãos brasileiros.

Em arremate, os textos das Resoluções imbuem 
o Presidente do referido Conselho de poderes ditato-
riais, pois dá a este a prerrogativa de expedir instruções 
complementares às mesmas de forma monocrática, ou 
seja, ao sabor de seu arbítrio.

Peço, pois, em nome da democracia e do institu-
to que predispõem a todo cidadão sua inocência até 
que se prove o contrário, que o Coaf recupere o bom 
senso e revogue imediatamente as Resoluções nºs 24 
e 25, de 2013, afiançando-se aos cidadãos brasileiros 
as garantias e os direitos fundamentais previstos pela 
Constituição Federal.

O Sr. Antonio Carlos Rodrigues (Bloco/PR – 
SP) – Senador Sodré, V. Exª me permite um aparte?

O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) – 
Pois não, Senador.

O Sr. Antonio Carlos Rodrigues (Bloco/PR – SP) 
– Senador Sodré, essas diligências, se vierem a ser 
aprovadas, são todas inconstitucionais. Conversando, 
o senhor levantou também o caso dos advogados. É 
outro absurdo que o Presidente Antônio Gustavo Ro-
drigues defendeu, outro dia, em um seminário. Muito 
obrigado, Senador.

O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) – 
Obrigado, Senador. Mas não vai entrar em vigor, já 
está em vigor.

O Sr. Antonio Carlos Rodrigues (Bloco/PR – 
SP) – Já está em vigor.

O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) – 
Srªs e Srs. Senadores, caso haja a manutenção dessa 
anomalia jurídica, voltarei a esta tribuna para reforçar 
os argumentos aqui expostos e promover outras ações 
cabíveis ao fato.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

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

Convido para fazer uso da palavra, para uma co-
municação inadiável, o Senador Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, 
está sob análise do Congresso Nacional uma das mais 
importantes propostas para elevar a competitividade 
dos portos brasileiros. Estou me referindo à Medida 
Provisória n° 595, de 2012, conhecida como a nova 
Lei dos Portos.

A última mudança no setor portuário brasileiro se 
deu há mais de vinte anos. Nossos portos estão entre 
os principais entraves na cadeia logística brasileira. 
No último ranking do Fórum Econômico Mundial, por 
exemplo, o Brasil está entre as dez nações com piores 
desempenhos em qualidade da infraestrutura portuária 
dos 144 países analisados.

É consenso que o serviço dos portos, por onde 
passam 95% das exportações do País, precisa me-
lhorar. A necessidade de uma mudança no sistema 
portuário brasileiro é a única alternativa de que dis-
pomos para retirar o Brasil das más colocações em 
levantamentos internacionais de eficiência portuária.

É verdade que, nos últimos anos, conseguimos 
um robusto crescimento do setor. Isso quer dizer que 
a atual modelagem contribuiu para a obtenção de re-
sultados satisfatórios. A corrente de comércio exterior 
brasileira cresceu de US$100 bilhões para, aproxima-
damente, US$500 bilhões, evolução maior que a ocor-
rida na China e nos Estados Unidos. A movimentação 
de contêineres também aumentou. Saltamos de dois 
milhões para cinco milhões nesse tipo de operação.

Mesmo diante de resultados expressivos, é pre-
ciso fazer mais e melhor. Só assim o Brasil cresce e 
se desenvolve. No entanto, o sistema portuário brasi-
leiro carece de adequações e outras benfeitorias para 
torná-lo mais eficiente.

Não podemos perder de vista que os onerosos 
custos logísticos e de operação portuárias são os prin-
cipais entraves que se arrastam há décadas, prejudi-
cando drasticamente o desenvolvimento do sistema 
portuário brasileiro.

Cito, entre os grandes problemas, alguns mais 
graves: a elevada burocracia, a precariedade dos aces-
sos terrestres aos portos – ou seja, faltam rodovias e 
ferrovias com capacidade ideal para a circulação dos 
produtos –, a demora na movimentação de merca-
dorias, as elevadíssimas tarifas portuárias e, por fim, 
a urgente necessidade de ampliação dos berços de 
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atracação e de dragagem de praticamente todos os 
portos brasileiros.

Outro aspecto que deve ser levado em considera-
ção é que, para se ter um sistema portuário eficiente, 
é preciso manter o equilíbrio entre as diversas formas 
de exploração do setor, ambiente fundamental para a 
competitividade da nossa economia.

É preciso realizar uma análise profunda sobre 
os impactos que a Medida Provisória possa acarretar 
e, principalmente, avançar na solução dos problemas 
logísticos do País.

Nossos portos ainda são muito caros e não su-
portam a demanda, cujo crescimento é exponencial. 
A tendência, em volume, é de um aumento anual de 
33 milhões de toneladas sendo movimentadas pelos 
portos brasileiros. Em 2003, por exemplo, os portos 
movimentaram 571 milhões de toneladas. Em 2011, 
foram 900 milhões de toneladas. A contradição está 
no espaço físico dedicado para carga, descarga e ar-
mazenamento das mercadorias, que cresceu menos 
de 5% neste período.

Em suma, o cenário atual no que se refere ao au-
mento de carga é irreversível. A eficiência dos portos 
brasileiros está diretamente atrelada à sua moderniza-
ção e à imediata solução dos entraves aqui expostos.

Não podemos mais aceitar um sistema portuário 
oneroso, que não cresce e nem se desenvolve na mes-
ma velocidade que o setor produtivo do País.

É preciso ousadia e muito trabalho para inverter 
esse cenário que se vislumbra com a edição da Me-
dida Provisória. 

Apenas faço um alerta. Readequar a estrutura dos 
portos brasileiros vai além dos seus pátios de manobra. 
É, antes de tudo, investir pesado na infraestrutura do 
Brasil. É ampliar a capacidade das nossas estradas, 
adequar nossos modais ferroviário e hidroviário para 
viabilizar com mais dinamismo o escoamento das nos-
sas riquezas até os portos.

Dessa forma é que vamos livrar o País dos gar-
galos que inibem o seu crescimento. Do contrário, o 
Brasil continuará entre os países com menor eficiência 
logística do mundo.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Obrigada, Senador Alfredo Nascimento.
Convido para fazer uso da palavra, como orador 

inscrito...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sim, Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Ana 

Amélia, há, sobre a mesa, um requerimento de minha 
autoria, o Requerimento nº 201, que eu gostaria que 
fosse colocado em votação, se possível.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Ataídes, de fato, o requerimento está 
sobre a mesa, e posso submeter ao Plenário a votação 
desse requerimento de sua autoria. Há outro requeri-
mento sobre a mesma matéria do Senador Armando 
Monteiro, que também terei de colocar em votação na 
sequência, por se tratar do mesmo assunto.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Estou colocando em votação, para apreciação 
do Plenário, o Requerimento nº 201, de 2013, do 
Senador Ataídes Oliveira, que solicita ao Tribunal de 
Contas da União a realização de auditoria de natureza 
contábil e financeira nas seguintes entidades: Confe-
deração Nacional da Indústria, Confederação Nacional 
do Comércio, Confederação Nacional da Agricultura, 
Confederação Nacional dos Transportes e Confedera-
ção das Cooperativas Brasileiras.

Vou colocar em votação o requerimento do Se-
nador Ataídes.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – 

Agora, faço a leitura do outro requerimento que 
trata da mesma matéria, do Senador Armando Monteiro, 
que requer, nos termos do art. 315, combinado com o 
inciso III do art. 279, ambos do Regimento Interno do 
Senado Federal, o adiamento da votação do Reque-
rimento nº 201, de 2013, pelo prazo de 30 dias úteis.

Portanto, esse requerimento trata do requerimen-
to de V. Exª, Senador Ataídes.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 215, DE 2013 

Requeiro, nos termos do artigo 315, combinado 
com o inciso III do artigo 279, todos do Regimento 
Interno do Senado Federal, o adiamento da votação 
do Requerimento nº 201, de 2013, pelo prazo de 30 
dias úteis.

Brasília, 27 de março de 2013. – Senador Ar-
mando Monteiro.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Coloco em votação os dois requerimentos, o 
do Senador Ataídes Oliveira e o do Senador Arman-
do Monteiro.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Srª Presidente, pela ordem, quero dizer que o reque-
rimento do nobre Senador nem na pauta se encontra. 
Ele poderia ser votado juntamente com o meu, ou isso 
deveria ser feito separadamente?
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pode, porque está no painel.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Nem está na pauta.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está no painel. O senhor está se referindo à 
presença do Senador autor do requerimento? Ele está 
na Casa, porque está com a presença registrada aqui, 
Senador. É o Regimento Interno...

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Perfeito, mas o requerimento não está na Ordem do 
Dia, não é, Senadora? Não está na Ordem do Dia o 
requerimento do Senador Monteiro.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Ataídes, é que, como se trata do mes-
mo tema, do mesmo assunto, isso é regimental. Os 
requerimentos estão sendo apreciados conjuntamen-
te, porque tratam da mesma matéria. Falo do seu re-
querimento e do adiamento por 30 dias solicitado pelo 
Senador Armando Monteiro. É apenas uma solicitação 
que faz o Senador Armando Monteiro por requerimento 
à Mesa do Senado Federal.

A Drª Cláudia Lyra, que é a nossa especialista 
no Regimento, explica que é uma questão preliminar.

Então, estamos colocando em votação o reque-
rimento do Senador Armando Monteiro, que pede o 
adiamento, por 30 dias, do requerimento de informa-
ções do Senador Ataídes Oliveira.

Os Senadores que concordam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Está aprovado o requerimento do Senador Ar-
mando Monteiro.

A matéria voltará na próxima sessão desta Casa.
No prazo de 30 dias, o requerimento de V. Exª 

voltará a ser feito, Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– O.k., Srª Presidente! Eu só peço, então, que se 
cumpram esses 30 dias. Peço especial atenção nes-
se sentido.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com certeza, será obedecido o Regimento In-
terno, Senador Ataídes Oliveira.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Muito obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Paim, antes de passar-lhe a palavra, 
aproveito para ler o seguinte requerimento que está 
sobre a mesa:

Requeiro, nos termos regimentais, em adita-
mento ao Requerimento nº 702, de 2012, relati-
vo à criação de comissão de juristas destinada 

a elaborar anteprojeto da Lei de Arbitragem e 
Mediação, que o referido colegiado possa ser 
composto por 20 membros.

O requerimento é do Senador José Sarney.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 216, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, em aditamento 

ao Requerimento nº 702, de 2012, de criação da Co-
missão de Juristas destinada a elaborar anteprojeto 
de Lei de Arbitragem e Mediação, que o referido Co-
legiado passe a ser composto por 20 (vinte) membros.

Sala das Sessões, de de 2013. – Senador José 
Sarney.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam 
o requerimento do Senador José Sarney permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Está aprovado requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Passo a palavra ao Senador Paulo Paim como 
orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senado-
ra Ana Amélia, que preside a sessão, venho à tribuna 
para comentar que, hoje, pela manhã, estava prevista 
a aprovação do Estatuto da Juventude na Comissão 
de Assuntos Sociais. Já havíamos acertado com to-
dos os segmentos sociais, com as centrais, com as 
confederações e com os movimentos de jovens de 
praticamente todos os partidos que seria votado nesta 
manhã o Estatuto. No entanto, chegamos a um grande 
acordo, liderados pelo Senador Waldemir Moka, e foi 
transferida a votação para a próxima quarta-feira, dia 3 
de abril, tendo como motivo o ajuste do texto proposto 
por este Relator.

Pelo acordo, após a votação na CAS, será vota-
do um requerimento de urgência para que o Estatuto 
da Juventude seja votado, então, neste plenário. Achei 
eu, como Relator, que foi uma bela construção que fi-
zemos lá, com a presença dos Líderes dos Partidos, 
sob a Presidência do Senador Waldemir Moka.

Enfim, tenho a certeza de que, com a aprovação 
do Estatuto da Juventude na semana que vem, o Se-
nado Federal dará um grande passo ao encontro dos 
jovens brasileiros.

O Estatuto da Juventude, eu diria, é uma aqua-
rela de anseios e de sonhos de 51 milhões de jovens 
entre 15 e 29 anos. Desses, 49,1% são homens; 50,9% 
são mulheres. Cerca de 43 milhões vivem nos centros 
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urbanos, e 8 milhões, no campo. Esses dados são do 
Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O movimento coletivo da juventude teve papel 
destacado em vários momentos da história do nosso 
País, sempre em defesa dos interesses do povo bra-
sileiro e da soberania nacional e na luta contra as de-
sigualdades econômicas e sociais. Lembro eu...

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Paim, concede-me um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Waldemir Moka, não há como não conceder o aparte 
a V. Exa. Permita que eu diga ainda que V. Exa foi fun-
damental para o acordo. V. Exª deu um depoimento 
importantíssimo, segundo o qual a juventude do PDMB 
pedia a votação do Estatuto da Juventude já. V. Exa 
está com a palavra.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Paim, apenas agradeço, já antecipadamente, ao 
Senador Cyro Miranda e à Senadora Ana Rita, que, 
hoje, já disseram do Ano Internacional da Juventude e 
da Marcha da Juventude, esse encontro mundial dos 
jovens da Igreja Católica que será realizado em julho. 
Esse projeto será votado aqui e tem de voltar à Câmara. 
Então, faço um apelo mesmo, para que, na quarta-feira, 
embora a Comissão inteira tenha se comprometido com 
V. Exa e comigo também, nós votemos esse projeto que 
aqui está tramitando há muito tempo. Então, quero pa-
rabenizar a condução de V. Exa, ao mesmo tempo em 
que agradeço a compreensão da Senadora Ana Rita, 
do Senador Cyro Miranda e do Senador Blairo Maggi, 
com quem V. Exa também conversou. Muito obrigado, 
Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Waldemir Moka. A sua mediação na busca da 
votação na quarta-feira foi fundamental.

Como eu dizia, lembrando um pouco a história 
da nossa juventude, em 1901, os estudantes saem às 
ruas no Rio de Janeiro contra a elevação do preço das 
passagens dos bondes.

Em 1910, novamente acontece um grande movi-
mento, com o 1º Congresso Nacional dos Estudantes, 
em São Paulo, marcado pelo forte embate de ideias em 
defesa da liberdade, da democracia e de mais justiça.

Em 1937, no dia 11 de agosto, na Casa do Es-
tudante, no Rio de Janeiro, é criada, então, a União 
Nacional dos Estudantes (UNE).

Em 1947, tem início a campanha “O petróleo é 
nosso”, e o movimento estudantil, a juventude brasi-
leira vai às ruas.

Em 1948, no dia 25 de julho, é fundada a União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES).

Em 1961, acontece a campanha pela posse de 
Jango na Presidência da República. O movimento 
estudantil, a juventude vai às ruas por todos os Esta-
dos brasileiros. Lembro-me do movimento, inclusive, 
no Rio Grande do Sul, principalmente na capital, em 
Porto Alegre.

Em 1962, acontece a primeira greve estudantil 
nas universidades federais, pelo aumento de vagas, por 
reformas educacionais e pela defesa da democracia.

A partir de 1964, a juventude toma lugar de des-
taque em defesa dos preceitos democráticos e contra 
a ditadura militar.

Em 1981, a Ubes é reconstruída.
Em 1985, o Congresso Nacional recoloca a UNE 

na legalidade.
Nos anos 90, acontece o movimento “Caras Pin-

tadas”, a luta contra as privatizações e a defesa da 
Assembleia Nacional Constituinte plena e soberana.

Mais recentemente, em 2010, a PEC da Juventu-
de e as políticas públicas dos Governos Lula e Dilma 
tiveram também o apoio da juventude.

E, agora, na construção do debate sobre o Estatu-
to da Juventude, em todos os cantos do nosso País, lá 
estavam as lideranças dos jovens, colocando seu ponto 
de vista, fazendo o bom combate e, eu diria, fazendo 
mais, o bom debate, buscando uma redação que ga-
rantisse políticas públicas para a juventude brasileira.

Esse pequeno relato é para mostrar o envolvimen-
to dos nossos jovens, dos mais variados segmentos 
da sociedade: estudantes, jovens empreendedores, 
líderes comunitários, juventudes partidárias de todos 
os partidos, movimentos sociais e religiosos, o movi-
mento LGBT. Todos participaram da elaboração desse 
substitutivo que haveremos de votar, na próxima quar-
ta-feira, na Comissão e, em seguida, neste plenário.

Destaco a bela contribuição da Deputada Manuela 
D’Ávila, como Relatora na Câmara dos Deputados, e 
do nobre Relator, o Senador mais jovem desta Casa, 
o Senador Randolfe, que foi o Relator na CCJ. Ambos 
deram uma contribuição fundamental.

Enfim, o envolvimento dos estudantes, dos ne-
gros, dos brancos e dos índios com o destino do nosso 
País não é de agora. Por isso, lembrei o passado, e, 
no presente, eles estão, mais uma vez, escrevendo a 
história, aprovando o Estatuto, com certeza, com essa 
mobilização, com essa articulação, com os contatos 
que estão fazendo. Foram noites e dias elaborando e 
escrevendo o Estatuto, contribuindo para a redação fi-
nal do Estatuto. Nós Relatores – Randolfe Rodrigues, 
Manuela e eu – somos apenas instrumentos da vontade 
da juventude brasileira, para que a lei seja aprovada 
na próxima semana.
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Enfim, Srª Presidenta, em 1985 – isso vem de 
lá atrás –, no porvir da República, de um novo século, 
a gente mostrava e via a força da juventude brasilei-
ra, defendendo a plena democracia. Se há raiz, se há 
história, temos que cultivá-la.

Já fui jovem, mas creio também que continuo, no 
fundo da minha alma e do meu coração, com o mesmo 
espírito de guri de calças curtas, empinando pandor-
gas, jogando bola com as chamadas bolas de meia ou 
mesmo pescando nos açudes. Por isso, ao olhar para 
essa peça construída pela juventude brasileira, sinto 
um orgulho enorme de toda a nossa juventude de to-
dos os tempos. Quero dizer que me lembro do mesmo 
menino que acordava com o sol e que se recolhia com 
as estrelas, abrindo suas veredas na Serra Gaúcha, 
onde nasci. Como é bom lembrar aquele tempo!

Creio nisso, porque acredito que a estrada é 
construída por nós mesmos. A água nasce no topo 
da montanha, envereda abaixo, forma rios e vai ao 
encontro dos mares, dos oceanos, segue o rumo que 
Deus lhe deu. Mas nós a bebemos por sede e nave-
gamos por convicção.

Dilemas sempre existiram: família, educação, tra-
balho, sexo, religião, drogas, violência, entre outros. E, 
assim, vão surgindo novas gerações. Eu já disse: se 
há história, temos que cultivá-la, sempre lembrando 
que “ter sido não é ser, é perceber-se”.

Todos nós, infinitamente, queremos transformar 
o mundo. Ah, como gostaríamos de dar a nossa con-
tribuição para que o mundo fosse mais humano, para 
que toda a população do Planeta tivesse mais cuida-
do com o meio ambiente, para que déssemos mais 
amor, mais carinho e mais respeito e combatêssemos 
a violência, para que pregássemos a liberdade, como 
pregamos o amor a Deus!

Enfim, o nosso País, a nossa vida e essas ge-
rações todas escreveram uma bela história que não 
haveremos de esquecer. 

Lembro, aqui, por exemplo, do idoso. O idoso me-
rece, sim, mais respeito; os aposentados, as crianças, 
da mesma forma. Temos que acreditar, sim, nessa ju-
ventude. E é acreditando que as rebeldias surgem; digo, 
as boas rebeldias, as lutas diárias, suadas e calejadas 
dos jovens que, com esse estatuto, estão sendo, de 
fato, o sujeito da história.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estamos 
ansiosos para votar o Estatuto da Juventude na próxi-
ma quarta-feira. O Brasil está esperando, e o Senado 
fará a sua parte. 

Rogo aos meus pares que votem. Peço-lhes res-
peitosamente que votem, que falem, que opinem, pois, 

como já disse, o Senado estará dando um grande pas-
so ao encontro dos jovens brasileiros.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte? 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Pre-
sidenta, antes de terminar – vou passar a palavra a 
V. Exª, Senador Suplicy –, digo ainda : “Sempre em 
frente, pois não temos tempo a perder”. Os jovens 
não têm tempo a perder. A nossa juventude não pode 
continuar esperando. 

O estatuto está há mais de dez anos sendo discu-
tido entre Câmara e Senado. Eles, jovens, tão jovens! 
Nós outros, sempre jovens, mesmo de cabelos bran-
cos. Seus dias, nossos dias não são tempo perdido. 

É urgente. A juventude, que está sempre à frente 
do seu tempo, não pode esperar. Estamos perdendo 
tempo para o tempo, e o tempo da juventude é sagrado. 

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Na próxima 
semana, Senador Suplicy – e vou passar a palavra para 
V. Exª –, haverá aqui, em Brasília, uma grande jornada 
nacional da juventude. Mais de 5.000 jovens estarão 
aqui. Em julho, no Rio de Janeiro, teremos a Jornada 
Mundial da Juventude. Milhões de jovens estarão aqui. 

Ah! Como será bom, Senador Suplicy, que es-
tejamos lá, no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da 
Juventude, e que possamos dizer: “O Estatuto da Ju-
ventude foi aprovado na Câmara e no Senado”. Oxalá, 
por unanimidade. Agora é lei.

Senador Suplicy, passo a palavra a V. Exª, dizen-
do que os milhões de jovens que estarão no Rio e os 
milhões de jovens brasileiros – são mais de 51 milhões 
– mostrarão, com certeza, o seu carinho e o respeito a 
esta Casa, com a aprovação do Estatuto da Juventude.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu tenho 
certeza de que, lá, no Rio, eles vão cantar, vão bailar, 
vão dançar e haverão de dizer: “Enfim, chegou a hora 
do Estatuto da Juventude. Viva o Congresso Nacional”. 
Eles dirão essas palavras. 

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cum-

primento V. Exa, Senador Paulo Paim, sobretudo quan-
do presidiu a Comissão de Direitos Humanos, agora 
presidida pela Senadora Ana Rita. V. Exa continua a 
ser um entusiasta organizador de audiências públicas 
sobre os temas relativos aos trabalhadores rurais, aos 
trabalhadores aposentados, aos sem terra, aos jovens, 
às pessoas de mais idade, da terceira idade, e assim 
por diante. V. Exa tem feito do Senado Federal e, em 
especial, do seu trabalho, algo muito louvável; agora, 
com as audiências, para justamente examinarmos o 
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Estatuto da Juventude, cuja votação ocorrerá na pró-
xima semana, tendo em vista o entendimento que V. 
Exa estabeleceu com o Presidente Waldemir Moka e 
demais Senadores sobre o assunto.

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
quero cumprimentá-lo. Sinto-me na responsabilidade 
de, mais uma vez, examinar o Estatuto da Juventude. É 
possível que ainda haja sugestões de aperfeiçoamen-
tos da matéria, porque ainda é tempo de apresentar 
para a Relatora eventuais sugestões de aperfeiçoa-
mento, como qualquer Senador ainda poderá fazê-lo. 
V. Exa bem aqui coloca como será importante, neste 
ano em que o Brasil receberá o Papa Francisco para a 
Jornada Mundial da Juventude, um encontro da Igreja 
com a juventude, estarmos todos atentos aos anseios, 
aos clamores da juventude, por dignidade, cidadania, 
participação e, sobretudo, pela colaboração de toda 
a energia dos jovens para que o Brasil construa insti-
tuições que assegurem a todo o povo brasileiro a efe-
tiva justiça e, consequentemente, a paz, e não mais 
violência. Parabéns a V. Exa! 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy. 

Só para concluir, quero também agradecer ao 
Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, que, 
ouvindo a juventude brasileira, disse que o Estatuto da 
Juventude é prioridade para o Senado da República.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agrade-
ço ao Senador Blairo Maggi, que concordou, depois 
que conversamos, desde que haja concordância dos 
Líderes, que o projeto seja votado no plenário na se-
mana que vem. A Senadora Ana Rita, que preside a 
Comissão de Direitos Humanos, disse que da parte 
dela fará todo o esforço para que possamos votar na 
semana que vem. E o meu querido também Senador 
Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, 
que tem acompanhado o nosso trabalho, não só meu, 
mas de todos os Senadores, disse que da parte dele 
estará garantida a votação, que poderá acontecer no 
plenário na semana que vem, se este for o entendi-
mento dos Líderes.

Percebo que todos os Senadores, todos, todos, 
Senadores e Senadoras, estão contribuindo para que 
o Estatuto da Juventude se torne realidade o mais 
rápido possível. A Senadora Ana Amélia tem conver-
sado comigo. 

Enfim, não vou citar todos os Senadores, mas 
tenho certeza absoluta de que o estatuto, essa peça 
que fortalece a cidadania da nossa juventude, será 
votada, espero eu, já na semana que vem. 

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

para a Câmara. Lá,já conversamos com a Deputada 
Manuela D’Ávila, que está esperando o retorno para 
a aprovação da redação final e encaminhar, então, à 
sanção da Presidenta Dilma.

Obrigado, Senadora Ana Amélia, pela tolerância 
de sempre.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Paulo Paim pela ma-
nifestação. 

Esse é um projeto que está em fase final aqui na 
Casa, e V. Exª tem um trabalho muito importante na 
relatoria no Senado Federal.

Convido para fazer uso da palavra, como oradora 
inscrita, a Senadora Angela Portela.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Srª Presidenta Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, as atenções da sociedade brasileira 
estão voltadas para a pauta deste Congresso Nacional, 
neste primeiro semestre legislativo. Isso ocorre porque, 
ancorado em temas econômicos e políticos, mas tam-
bém, em temáticas sociais e culturais, o Senado vem 
protagonizando discussões de interesse de todos os 
segmentos da sociedade brasileira.

Desde o início do período legislativo, temos trazi-
do à pauta o Pacto Federativo – que, em seu contexto, 
traz a forma de distribuição do FPE e do ICMS –, a 
partilha dos royalties do petróleo e os debates sobre 
projetos de lei que propõem alterações no Código de 
Defesa do Consumidor. 

Só este mês, por ocasião do Dia Internacional 
da Mulher, temas de interesse de todas as mulheres 
brasileiras estão nas rodas de discussões da socieda-
de, como, por exemplo, a PEC das Domésticas, que 
aprovamos, ontem, aqui, no Senado Federal. Com 
muita satisfação, com muita alegria, equiparamos os 
direitos trabalhistas e previdenciários de todas as tra-
balhadoras e trabalhadores domésticos de nosso País.

Não por acaso, o Senado Federal conquistou o 
Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Esse selo foi 
concedido pela Secretaria Especial de Política para 
as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), 
como reconhecimento ao trabalho desenvolvido por 
esta Casa, com vistas a garantir a igualdade de opor-
tunidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras 
do nosso País.

Agora, trazemos à pauta a apreciação do Projeto 
de Lei da Câmara n° 98/2011, que institui o Estatuto 
da Juventude, que tem como Relator o Senador Pau-
lo Paim, que acabou de falar aqui, mostrando o seu 
empenho, a sua dedicação, o seu compromisso para 
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aprovar, na próxima quarta-feira, na Comissão de As-
suntos Sociais, o Estatuto da Juventude brasileira. 

Sob o exame da CAS, o Estatuto da Juventude 
estabelece os princípios e diretrizes das políticas pú-
blicas para esse segmento da população.

A proposta de Estatuto da Juventude, que trami-
ta há nove anos no Parlamento, é uma reivindicação 
antiga dos movimentos sociais juvenis e de gestores 
de políticas públicas dessa área. Fruto das resoluções 
aprovadas nas conferências nacionais de juventude, 
realizadas em 2008 e 2011, respectivamente, o Es-
tatuto da Juventude está entre as prioridades das ju-
ventudes partidárias, dos grupos sociais e organismos 
oficiais de juventude.

No âmbito do projeto de lei, o Estatuto da Juven-
tude tem como eixo organizador dos direitos dessa 
parcela da população a promoção da autonomia e a 
emancipação dos jovens de nosso País. Dessa forma, 
a proposta do Estatuto da Juventude dispõe sobre os 
direitos dos jovens, as diretrizes das políticas públicas 
da juventude, criada em 2003, no início do governo do 
ex-presidente Lula, e o estabelecimento do Sistema 
Nacional da Juventude.

Nesse contexto, uma das discussões em torno 
do Estatuto da Juventude reside na faixa etária para a 
definição de juventude. Essa definição tem sido motivo 
de polêmica, aqui nesta Casa de leis, diante de incom-
preensões que não precisamos aqui relatar.

Conforme a Organização das Nações Unidas 
(ONU), a faixa etária de jovens é a de idade entre os 
15 e os 24 anos. Nessa condição, avalia a ONU, exis-
tem, hoje, no mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas, 
e desses, 34 milhões integram a nova geração de jo-
vens brasileiros.

Quero, portanto, como educadora, como mãe e 
Parlamentar, e também atenta aos fenômenos sociais 
contemporâneos, posicionar-me a favor da faixa etária 
de 15 a 29 anos, para a definição de juventude. Faço-o, 
considerando entre outros, o tempo de escolaridade e 
de formação profissional da população jovem, assim 
como as dificuldades de inserção da atual geração de 
jovens, no mundo do trabalho e em outras dimensões 
da vida adulta. 

Do ponto de vista legal, a adoção e o reconheci-
mento desta faixa etária tem como base a Lei nº 11.129, 
de 2005, que criou a Secretaria Nacional de Juventude 
e o Conselho Nacional de Juventude. Essa fase também 
está em conformidade com o uso comum, na maioria 
dos países da América Latina, e a Convenção Ibero-
-Americana de Direitos da Juventude.

O Brasil, como estamos a testemunhar, vem avan-
çando no tocante à garantia dos direitos geracionais 
de sua população. Temos o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, vigente desde 1990, e o Estatuto do Ido-
so, criado em 2003, mas não temos ainda o Estatuto 
da Juventude. Em nosso País, a juventude é o único 
grupo, no tocante à idade, que não tem ainda seus di-
reitos específicos estabelecidos em lei.

Neste particular, somos o País mais atrasado na 
América Latina. Vários países do continente já fortale-
ceram os marcos legais da juventude. No México, na 
República Dominicana, na Colômbia e no Equador, 
temos a Lei da Juventude; na Nicarágua, temos a Lei 
de Promoção e Desenvolvimento Integral da Juventu-
de; em El Salvador, temos a Lei Geral de Juventude; 
e, na Venezuela, país com quem fazemos fronteira, no 
nosso Estado de Roraima, temos a lei para o poder 
popular da juventude.

No Brasil, parcela correspondente a mais de um 
quarto da população brasileira, a juventude precisa ter 
reconhecidos os seus direitos à educação, à saúde, à 
cidadania, à cultura, à profissionalização, ao trabalho, 
à renda; ter direito à segurança pública, à participação 
social e política, à diversidade e à igualdade. 

Trata-se da fase mais rica da vida humana, mas 
é também a fase em que todo ser humano tem inse-
guranças, principalmente quando é chamado a tomar 
decisões e a se posicionar no mundo.

Por isso, na discussão sobre o Estatuto da Juven-
tude, atenta ao tempo em que vivemos, defendo, entre 
outros pleitos dos jovens brasileiros, a regulamenta-
ção do benefício da meia-entrada para os estudantes, 
como complemento da formação cultural, educacional 
e intelectual desses jovens. 

Em nosso País, a constituição de um marco le-
gal e institucional próprio visa a constituir uma política 
nacional de juventude como política de Estado. Nesse 
caso, chega, em boa hora, a emenda da Secretaria 
Nacional de Juventude, que garante esse benefício 
aos estudantes e o amplia para os jovens com renda 
familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo.

Essa ampliação visa alcançar a parcela de jovens 
que vivem em condição de extrema pobreza e de vul-
nerabilidade social. Desta forma, inútil seria a manuten-
ção da previsão de cotas com os percentuais de 50% 
e 40% do total dos ingressos dos eventos, evitando, 
assim, a descaracterização do benefício.

Portanto, é reconhecendo as políticas da juven-
tude como políticas de Estado, que o Brasil poderá 
encerrar, de forma positiva, o primeiro ciclo de leis que 
garantem direitos geracionais. É atendendo os anseios 
da nossa que poderemos reafirmar que os sinais de 
mudanças nesta Casa de leis são reais.

E, diga-se, a juventude brasileira reflete pontos 
vulneráveis, que precisam ser revistos. Ainda há tempo 
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de isso ser feito, aprovando, na quarta-feira da semana 
que vem, dia 3 de abril, o novo Estatuto da Juventude.

Era isso, Srª Presidenta, muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Cumprimento, também, a Senadora Angela Portela, 
por ter abordado o tema que hoje está sendo pautado. 
O Senador Paim já mencionou, e V. Exª complementa 
uma matéria tão importante, dando exemplos, inclusi-
ve, de países que já fizeram legislação para proteger 
a juventude.

Convido para fazer uso da palavra o Senador Ivo 
Cassol, como orador inscrito.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que, 
mais uma vez, uso a tribuna desta Casa especialmen-
te para deixar meu abraço e cumprimentar os amigos 
e as amigas do meu Estado de Rondônia e, também, 
os amigos e as amigas dos quatro cantos do nosso 
grande rincão brasileiro.

Queria aproveitar também, em nome da nossa 
Senadora Ana Amélia, Senadora do rico Rio Grande 
do Sul, para desejar, Senadora Ana Amélia e demais 
Senadoras e Senadores, uma feliz Páscoa para toda a 
população do nosso grande Brasil. Especialmente para 
todos os meus irmãos e irmãs do Estado de Rondônia, 
que sempre têm ido à Igreja – ou mesmo em casa – 
orar por mim e por minha família nos momentos mais 
difíceis. Graças a Deus, essa energia positiva que a 
população do meu Estado tem passado para a minha 
pessoa tem me dado mais saúde, mais coragem, mais 
determinação e mais arrojo para continuar enfrentando 
os problemas não só do meu Estado, mas, ao mesmo 
tempo, como Senador do Brasil.

É com alegria também que quero aqui cumpri-
mentar, em particular, o amigo Dênis Baú, empresário, 
que está aqui junto conosco nas galerias, participando 
desta sessão do Senado Federal, um grande empre-
endedor do Estado de Rondônia. Em nome dele, cum-
primento todos aqueles que acreditam na capacidade, 
na competência e na garra do ser humano. Dênis Baú, 
o nosso abraço, a você e toda a sua família.

Ao mesmo tempo, Senadora Ana Amélia, agra-
deço a todos os Senadores que nos ajudaram ontem, 
aqui nesta Casa, a aprovar o Projeto de Lei nº 2, da 
Câmara dos Deputados, que vem ao encontro da 
transposição. Uma PEC feita anos atrás, mas a reda-
ção, tanto da PEC como do projeto de lei complemen-
tar que fizeram, não deu o direito aos servidores do 
Estado de Rondônia a passarem para o quadro dos 
servidores da União.

O Governo Federal, juntamente com sindicalistas 
e a Bancada Federal, definiram, e ficou decidido que 

viria um projeto de lei do próprio Palácio para atender 
à reivindicação dos servidores públicos contratados 
à época em que era território o Estado de Rondônia.

Isso simplesmente me entristece porque servido-
res de outros Poderes, como os do Poder Legislativo, 
os do Judiciário e os do Ministério Público, não tiveram 
o mesmo direito de fazer parte desse PL, desse proje-
to de lei de transposição. Foi uma injustiça cometida.

Alguém disse o seguinte: “Foi porque o Senador, 
naquele momento em que se discutia, não colocou na 
mesa”. Colocamos na mesa, discutimos, mas, ao mes-
mo tempo, quando se buscou atender aos funcioná-
rios públicos de Rondônia, devíamos ter contemplado 
os demais.

Alguns parlamentares, na ânsia de querer, de 
repente, ser o pai ou a mãe da transposição, como 
aconteceu no passado, em que acabaram virando pa-
drasto e madrasta, na pressa, infelizmente, acabaram 
deixando esse vácuo, esse prejuízo para os servidores.

Mas alguém diz: “Agora vamos buscar o restan-
te na Justiça”. Concordo com isso, mas, se pudésse-
mos ter feito uma emenda que partisse lá da Câmara 
dos Deputados, com certeza, o Senado também teria 
aprovado.

De repente alguém diz o seguinte: “Não, mas 
foi feita uma emenda aqui pelo Senador Ivo Cassol, 
porque havia servidores preocupados, pois poderiam 
perder parte da sua remuneração”. Todo mundo sabe 
que o salário da maioria dos servidores públicos de 
um Estado, na verdade, parece uma escada ou uma 
árvore de Papai Noel. Há o salário-base, que é o salá-
rio mínimo, depois há o auxílio disso, o auxílio daquilo, 
a gratificação daquilo, a gratificação daquele outro, o 
que dá o montante do salário.

A emenda que fiz foi, na verdade, para consolidar, 
para fazer respeitar a nossa Constituição, que diz, em 
seu art. 5º, inciso XXXVI, que “a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Espero que o que aprovamos ontem, aqui, com 
a interpretação que o Palácio do Governo passou de 
que não haveria perda nenhuma, aconteça de verdade. 

Mas tenho outra preocupação, Srªs e Srs. Sena-
dores, nossa Presidente Ana Amélia. Foi aprovada a 
transposição. Os servidores vão ter o direito de optar 
se querem ficar no Estado ou na União. 

Para ficar no Estado, só se permanecerem com 
o mesmo que estão. Vindo para a União, com certeza, 
terão uma remuneração maior para compensá-los. Mas, 
ao mesmo tempo, não vi, até agora, o posicionamento 
do Ministério do Planejamento quanto à questão do 
encargo social.

Espero que a Presidente Dilma, a nossa Presi-
dente do Brasil – porque o Partido Progressista é da 
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Base, dá apoio, tem apoiado projetos de interesse da 
Nação brasileira –, possa, ao mesmo tempo, Senador 
Valdir Raupp de Matos – o senhor que foi o relator e 
que fez seu relatório junto com os pareceres do pró-
prio Palácio e da sua equipe –, dar como presente aos 
servidores de Rondônia os encargos sociais, para que 
esses servidores que vão para a transposição tenham 
direito a uma aposentadoria digna, sem se preocupar 
se o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia 
está quebrado ou não; sem se preocupar se o Institu-
to do Estado de Rondônia está falido ou não; sem se 
preocupar se amanhã o Estado teria que repor para 
compensá-los. 

Na transposição, há cerca de dez mil servidores. 
Um Estado que já vem com dificuldade ter que tirar do 
bolso 30, 40, 50 milhões para cobrir os encargos so-
ciais é algo que me preocupa. 

Portanto, eu queria aqui, nestes dias que antece-
dem a Páscoa, nestes dias em que fazemos uma refle-
xão e presenteamos as pessoas, os amigos, os familia-
res, dizer que seja um ovo de Páscoa, mas que nesse 
ovo de Páscoa que a Presidente Dilma vai dar para os 
servidores de Rondônia, para o Estado de Rondônia, 
esteja, junto, sancionada, essa lei, ao mesmo tempo, 
dando, como presente, o direito desses servidores de 
terem aposentadoria no próprio INSS, na Previdência 
Social, sem precisar, de maneira alguma, colocar em 
risco os recursos, poucos, que o Estado tem, que são 
dos servidores do Estado de Rondônia, com isso, ga-
rantindo o futuro dos que virão e, ao mesmo tempo, 
dando oportunidade ao Estado de atender a deman-
da que há na área de saúde, de assistência social, na 
segurança pública, em estradas, enfim, em todas as 
áreas importantes do nosso Estado.

O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com cer-
teza, Senador Raupp. V. Exª foi o relator, ontem, dessa 
matéria. E quando fiz uma emenda, V. Exª a colocou 
junto, dizendo que essa emenda estava sendo con-
templada no parecer que o Palácio enviou para V. Exª.

Eu fico feliz, porque quando V. Exª utilizou a tri-
buna, neste mesmo local, V. Exª teve a humildade de 
colocar junto toda a bancada federal, como os três 
Senadores.

Eu concedo a palavra a V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Obri-

gado. A Presidente já foi generosa, deu mais cinco 
minutos, e se precisar dá mais uns dois, para V. Exª 
concluir. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e 
dizer que nós trabalhamos juntos. V. Exª, quando era 
governador, lembro que, na época, há uns três anos, 
mandou vinte ônibus com mais de 600 pessoas, de 

todos os sindicatos, para Brasília, para acompanhar, 
naquele momento, a votação na Câmara dos Deputa-
dos. Foi uma coisa muito bonita, foi um grande movi-
mento, porque se estava, naquele momento, fazendo 
justiça a esses pioneiros que foram, há 30, 40 anos, 
para o Estado de Rondônia. E desde quando começou 
a tramitar esse projeto na Câmara, houve uma unidade 
do Estado, uma unidade da Bancada, dos oito Depu-
tados Federais – alguns já nem estão mais aqui; um 
até já morreu, o Valverde, que também lutou muito na 
época –; os que não conseguiram se reeleger e aque-
les que se reelegeram, todos os Senadores agora, V. 
Exª, o Senador Acir Gurgacz e eu sempre nos empe-
nhamos para que esse projeto chegasse a um final, 
e a um final feliz. Como V. Exª está falando, é um pre-
sente de Páscoa, mas que esse presente de Páscoa 
seja realmente recheado. Eu não tenho dúvida de que 
vai haver muita vantagem para os servidores que vão 
ingressar nos quadros da União. Só pela quantidade 
do volume de recursos que estão sendo gastos hoje 
com esses 10 mil servidores, que chega no máximo 
a R$300 milhões, até porque, neste ano, o Governo 
Federal já colocou no Orçamento, já mandou para cá, 
na peça orçamentária, R$300 milhões para fazer o pa-
gamento com o salário do Estado. Aqueles que forem 
enquadrados este ano serão pagos até o final do ano 
com o salário do Estado. A partir de 2014 é que vem o 
salário cheio da União; e salta para quase R$1 bilhão. 
Já estão provisionados para o ano que vem, Senador 
Ivo Cassol – não lembro agora dos quebrados –, nove-
centos e poucos milhões de reais, mais de três vezes 
o valor do salário do Estado. De forma que as vanta-
gens, sem dúvida, serão muito grandes. E eu espero 
que, nas contribuições sociais, essas vantagens que 
os servidores federais têm, eles possam ter também. 
O que o Planejamento mandou na nota técnica, que 
foi fruto da emenda de V. Exª, e que eu falei que estava 
contemplado tanto no PLC 2 quanto no meu relatório, 
é que todas essas vantagens estavam realmente inse-
ridas no projeto de lei. Então nós esperamos que isso 
seja cumprido, porque os advogados dos sindicatos...

(Soa a campainha.)

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – ... de todos 
os sindicatos analisaram esse projeto e estão dizendo 
que estão contemplados. Parabenizo V. Exª pela preo-
cupação e pelo pronunciamento, mas também espero 
com muita convicção que nós não estejamos sendo 
enganados; que isso realmente seja cumprido da for-
ma como foi combinado no Ministério do Planejamento 
e na Casa Civil do Governo Federal. Muito obrigado.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-
nador... 
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Vou pas-
sar a palavra para o Senador Capiberibe, que também 
quer fazer um aparte. E vou pedir para a Senadora, a 
nossa Presidente Ana Amélia, que nos conceda mais 
uns minutos para nós debatermos ainda esse assunto.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-
nador Cassol, eu quero manifestar a minha alegria ao 
povo de Rondônia, principalmente aos servidores pú-
blicos de Rondônia, que conquistaram o direito de se-
rem reconhecidos como servidores públicos da União, 
até porque a maioria dessas pessoas vive nas regiões 
mais isoladas do Brasil, a Amazônia, lá em Rondônia, 
no Amapá, em Roraima.

Devo dizer-lhe que estamos na mesma luta: a 
PEC 111 foi aprovada em primeiro turno na Câmara e 
deve chegar aqui. Desde já, peço o apoio dos Senado-
res para que ela tramite com urgência, senão, daqui a 
pouco, não vai valer a pena. O tempo está consumin-
do essas pessoas; muitas delas já faleceram, sem o 
devido reconhecimento. Portanto, fico muito feliz que 
Rondônia tenha conquistado, e nós já estamos a ca-
minho. Espero que seja mais rápido do que foi com 
Rondônia, porque vocês levaram um bom tempo para 
conquistar esse direito. Espero que não tenhamos de 
esperar tanto, os nossos servidores públicos que foram 
mandados para lá – muitos foram de outras regiões 
do País –, que foram deslocados para lá para atender 
àquela condição de Território. Portanto, parece-me 
justo que a União reconheça o trabalho, a dedicação 
dessas pessoas.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obriga-
do, Senador Capiberibe. Com certeza, o senhor pode 
contar com o seu nobre colega Senador Ivo Cassol 
no que interessa ao seu Estado, o Amapá, que, com 
certeza, nos interessa também. Agradeço também o 
aparte do Senador Valdir Raupp.

Ao mesmo tempo, nós, que temos uma grande 
preocupação, sabemos que a maioria desses servidores 
que está indo para o quadro da União está praticamente 
com os dias contados, porque vai aproveitar a opor-
tunidade para ir para a reserva ou para se aposentar. 
Só na Polícia Militar, há mais de mil policiais passan-
do para a reserva. Daí a importância de o Governo do 
Estado aproveitar este momento e fazer os concursos 
públicos. Por mais que se tenha que fazer economia, 
nós não podemos fazer essa economia em prejuízo 
da vida alheia, deixando faltar policiais, deixando faltar 
profissionais em várias áreas.

Eu me recordo de, quando eu era Governador, 
quantos concursos eu fiz. Contratamos mais de 18 mil 
servidores, mais os readmitidos. Na época, aqueles que 
foram demitidos do quadro do Estado eu os reintegrei 
para fazer novamente parte do quadro de servidores 

do Estado de Rondônia. Então, a importância desse 
trabalho é fundamental.

Por isso, eu me sinto feliz, como Senador da Re-
pública, de estar hoje nesta Casa, para poder concluir 
essa lei que, infelizmente, foi criada lá atrás e deixada 
pela metade. E hoje conto com a parceria de todos, 
especialmente dos servidores, daqueles funcionários 
que ajudaram a criar o Estado de Rondônia, a consti-
tuir o Estado de Rondônia, a desenvolver esse grande 
Estado que nos recebeu de braços abertos.

Portanto, a todos os servidores, a exemplo da 
Elaine Ferrari Bittler, que me mandou um e-mail pe-
dindo que eu apoiasse esse PL – ela tem 28 anos de 
serviço público e, como servidora pública, pediu que 
eu abraçasse a causa –, eu quero dizer que abracei 
essa causa. A minha emenda não foi para atrasar 
nada; foi para poder consolidar o direito adquirido dos 
servidores. Porque não é justo, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, fazer uma lei, um projeto de lei e esse 
projeto de lei ficar mal interpretado.

Portanto, minha iniciativa, o meu propósito foi um 
só: consolidar o direito adquirido, tanto dos policiais 
militares quanto daqueles que ganharam na Justiça, 
daqueles que já fazem parte do quadro federal e da-
queles que estão indo.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Caso 
contrário, Senador Flexa Ribeiro, nosso Presidente, 
nós que aprovamos ontem o PL nº 2, se um funcionário 
ganha R$5 mil por mês do Estado, se tirar as vantagens 
dele, ele não vai para o quadro da União com R$3 mil 
por mês; ele vai se estiver ganhando R$6 mil, ele vai 
se estiver ganhando R$8 mil. Mas ir para o quadro da 
União para ganhar menos, com certeza, ele não vai.

Peço dois minutos para terminar, para eu poder 
concluir o meu raciocínio.

(Interrupção do som.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Só para 
concluir.

E quero dizer para a nossa Presidente Dilma 
Rousseff, que esteve em Rondônia no dia 5 de julho 
de 2011, quando eu fui o único representante do povo 
que dizia que a transposição da maneira como estava 
não iria acontecer – e muitos me criticaram –, é que, na 
verdade, o que precisávamos era criar e consolidar algo 
específico que desse resultado, e hoje deu resultado.

Então, estão de parabéns os servidores, estão 
de parabéns os sindicatos, está de parabéns a Ban-
cada Federal do Senado, sempre unida, integrada 
nesse propósito.
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Esse é o presente de Páscoa que estamos dan-
do em retribuição aos que nos colocaram aqui como 
Senador da República.

Sou grato a isso.
Que Deus ilumine a todos! Que todos os servi-

dores aproveitem para ir à igreja, nesse feriado de Se-
mana Santa, independente da sua religião, mas com 
um só propósito: eleve o nome de Deus, ore ou reze, 
da sua maneira, com humildade e agradeça.

Ao mesmo tempo, peçam à nossa Presidente do 
Brasil que nos dê como presente assumir, de corpo e 
alma, todos os servidores com os encargos sociais, 
para que o Estado possa economizar e, com isso, nós 
termos uma melhor saúde, uma melhor gestão, um 
melhor resultado, uma melhor educação, uma melhor 
segurança pública, como compensação da ressaca 
que as usinas estão dando em nosso Estado.

E por falar em usina, na semana que vem, ire-
mos, com uma comissão de Senadores, ao Estado 
do nosso Senador Flexa Ribeiro e do Senador Mário 
Couto, onde faremos o trabalho da Subcomissão do 
Meio Ambiente que cuida especialmente das obras da 
Usina de Belo Monte, comandada pelo Senador Flexa 
Ribeiro e pelo Senador Delcídio do Amaral. Além do 
Senador Ivo Cassol, estarão lá o Senador Blairo Maggi, 
o Senador Valdir Raupp e outros Senadores. O Brasil 
está precisando, é importante porque a energia, tan-
to da Santo Antônio como a energia de Jirau, como a 
energia da Teles Pires, como a energia da Belo Monte, 
é a energia de que o Brasil precisa para não ficar no 
escuro. Portanto, esta Casa tem a obrigação e o dever 
de trabalhar pensando por todos e com todos.

Por isso, desejo aqui uma feliz Páscoa, que Deus 
abençoe todo mundo.

Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser 
e permitir, agradecendo todos que ajudaram a apro-
var nossa lei da transposição do Estado de Rondônia. 
Um abraço.

Obrigado ao povo de Rondônia.

Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a Srª Ana 
Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Agradeço ao Senador Ivo Cassol pelo pronun-
ciamento da maior importância, junto com o Senador 
Raupp, para o povo do querido Estado de Rondônia.

Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, do 
Rio Grande do Sul, pela Liderança do PP.

V. Exª terá dez minutos, prorrogáveis, se neces-
sário, Senadora.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Lide-
rança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada pela ante-
cipada generosidade, Senador Flexa Ribeiro.

Caros colegas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, subo a esta tribuna hoje, 
no dia que marca 60 dias decorridos da tragédia que 
abalou o Rio Grande e o Brasil, quando um incêndio 
numa boate na cidade de Santa Maria consumiu a vida, 
matou 241 jovens que estavam ali presentes.

Essa é uma data que nós não vamos esquecer 
jamais. Sabemos da dor que pais, parentes, amigos, 
professores, conhecidos sentem pela perda desses en-
tes queridos, especialmente aquelas famílias que per-
deram dois filhos no mesmo dia, na mesma noite fatal.

Eu queria informar a essas famílias, a Santa Ma-
ria, ao Rio Grande e ao Brasil que ontem esta Casa, 
com o apoio do Senador Pedro Simon, fez a instala-
ção de uma comissão especial do Senado Federal, 
integrada, entre outros, pelo Senador Paulo Paim, que 
terá a responsabilidade da relatoria, pelos Senadores 
Jorge Viana, Eduardo Suplicy, Romero Jucá, Sérgio 
Souza, Inácio Arruda, Eduardo Amorim, Gim Argello 
e Cyro Miranda. Todos participarão, no prazo de 60 
dias, de um intenso trabalho para fazer um levanta-
mento de toda a legislação que está tramitando, tanto 
na Câmara como no Senado, que trate não somente 
de prevenção e combate a incêndios, mas de todos os 
fatos que, porventura, coloquem em risco um grande 
número de pessoas. Pode ser um desmoronamento 
de um prédio, uma edificação, um centro esportivo, 
em qualquer circunstância.

Então, o objetivo não é apenas olhar o caso das 
boates, mas olhar todos os estabelecimentos comer-
ciais, esportivos, públicos ou privados, que possam de 
alguma forma representar risco, Senador Flexa Ribeiro.

A Presidência dessa comissão coube a mim. 
Honraram-me os Senadores, e eu tenho que agradecê-
-los publicamente por isso. Serei a Presidente; o Vice-
-Presidente será o Senador Cyro Miranda, do PSDB 
de Goiás, seu correligionário; e a relatoria caberá ao 
Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. 
E é com grande responsabilidade que assumo essa 
missão em homenagem e em memória desses jovens.

É importante lembrar que o trágico incêndio ocor-
rido em Santa Maria, no meu Estado, levou a vida de 
241 jovens, a maioria de 18 a 24 anos, Senador Flexa 
Ribeiro – hoje faz dois meses dessa tragédia. Portanto, 
esta Casa reforça o compromisso de apresentar, em 
dois meses, resultados e respostas à sociedade sobre 
o marco regulatório para a prevenção de incêndios e 
evacuação de pessoas atingidas por catástrofes, como 
os recentes desabamentos no caso do Rio de Janei-
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ro, embora lá as causas sejam de outra natureza, a 
questão da ocupação desordenada do solo urbano. 
Mas também incêndios aconteceram em nosso País, 
naufrágio de barcos, como o do Bateau Mouche, em 
1988, ou mesmo outros casos de incêndios que consu-
miram muitas vidas, em que muitas pessoas morreram.

As autoridades policiais apresentaram o resulta-
do do inquérito sobre a tragédia de Santa Maria. São 
52 volumes, Senador Pedro Simon, 13 páginas e 810 
depoimentos. O Ministério Público também apresen-
tará conclusões e nós, Parlamentares, iremos fazer a 
parte que nos compete. A consultoria jurídica desta 
Casa será essencial para avançarmos, assim como a 
participação de especialistas no debate.

Já agendamos uma audiência pública para a próxi-
ma quinta-feira, dia 4 de abril. Convidamos o Secretário 
Nacional de Defesa Civil, Humberto de Azevedo Viana 
Filho; o Comandante do Corpo de Bombeiros do Rio 
Grande do Sul; o Diretor-Geral do Instituto Sprinkler 
Brasil; o Presidente do Conselho Federal de Engenha-
ria e Agronomia, José Tadeu da Silva; e o Diretor do 
Centro de Difusão Científica e Tecnológica em Segu-
rança Contra Incêndios, Sérgio Ceccarelli. Essa será a 
primeira audiência, outra a seguirá. Ouviremos fiscais 
do trabalho e também a representação de outros seto-
res, para conseguirmos construir uma resolução que, 
de maneira simplificada, de maneira objetiva, consiga 
oferecer ao País uma questão relacionada à política 
de prevenção a esses acontecimentos. Queremos, 
também, ouvir representantes dos fiscais do trabalho 
e integrantes da comissão que debate este mesmo 
tema na Câmara Federal, como sugestão do Relator, 
Senador Paulo Paim. Nosso objetivo maior é tornar bem 
clara e eficiente a lei existente e investir em medidas 
práticas e aplicáveis que realmente tenham efeitos.

Sabemos da importância de o Senado Federal 
definir, possivelmente na próxima semana, os novos 
critérios de distribuição do FPE. O adiamento da dis-
cussão e da votação do substitutivo do Senador Walter 
Pinheiro, do PT da Bahia, a oito projetos de lei sobre 
as regras de repartição do Fundo de Participação dos 
Estados tem de ser vista como uma oportunidade para 
melhorias e obtenção de consensos numa matéria 
complexa e muito difícil.

Os interesses do seu Estado, Senador Flexa, o 
Pará, são, às vezes, divergentes dos do meu Estado, 
o Rio Grande do Sul, mas é preciso encontrar um ca-
minho comum para a solução dessas divergências e 
disparidades.

Autoridades fazendárias do meu Estado, o Rio 
Grande do Sul, propuseram ontem, em reunião no 
Senado, aumentar de 70% para 75% os percentuais 
dos redutores de renda do FPE, a inclusão de um li-

mite populacional mínimo de 1% e outras formas de 
repasses e compensações, dentre as quais os royal-
ties do petróleo.

Essa matemática é uma tentativa de evitar que 
as perdas com o novo FPE sejam elevadas para o Rio 
Grande do Sul, Estado que já acumula uma dívida su-
perior a R$40 bilhões.

Na próxima segunda-feira, dia 1º, teremos uma 
nova reunião aqui em Brasília, com a presença do Go-
vernador do meu Estado, Tarso Genro, para tentarmos 
avançar em relação às soluções para o FPE.

Opções não faltam. O importante é avançar no 
debate do Fundo de Participação dos Estados, muito 
necessário ao fortalecimento do federalismo brasileiro. 
Inclusive, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) propõe um modelo alternativo para o Fundo de 
Participação dos Estados, que foi notícia nos jornais 
Valor Econômico e Correio Braziliense. 

A proposta, de autoria dos pesquisadores Ro-
gério Boueri, Adolfo Sachsida e Clarissa Borges, vai 
além da adoçam da renda per capita e dos critérios 
populacionais para definir os novos repasses do FPE. 
A pesquisa inclui variáveis de mérito. Aqueles Esta-
dos com os maiores progressos em setores sociais 
estratégicos teriam maiores pontuações e, portanto, 
mais recursos do novo FPE. É um debate que pode 
ser aprofundado na etapa da transição do novo Fundo 
de Participação dos Estados. 

Avançar com o novo pacto federativo é também 
um caminho necessário para ampliar reformas impor-
tantes como, por exemplo, o Fundo de Participação 
dos Municípios. 

O debate sobre o novo modelo do FPE reforça a 
necessidade de avançarmos com os ajustes nas con-
tas dos Municípios. Como sou uma Senadora munici-
palista, tenho grande preocupação com essa matéria. 

Como foi acordado em uma reunião, no início 
deste mês, aqui em Brasília, entre os governadores e 
os Presidentes desta Casa, Senador Renan Calheiros, 
e da Câmara, Deputado Henrique Alves, da qual tam-
bém fiz parte como representante do meu Partido, o 
PP, são necessárias votações que resultem em acordos 
duradouros, de modo a proteger o equilíbrio federativo.

Os debates recentes nas Comissões de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos 
e de Desenvolvimento Regional e Turismo também 
reforçam a necessidade de regras permanentes para 
cálculo, repasse e controle das liberações do Fundo 
de Participação dos Estados. 

Inclusive, já tramita nesta Casa a PEC nº 70, de 
minha autoria, que obriga a União a garantir compen-
sações financeiras para Estados e Municípios, nos 
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casos de redução de tributos, como IPI ou Imposto de 
Renda, que são as fontes básicas da receita do FPE. 

Isso para evitar prejuízos financeiros a Estados 
e Municípios quando a União desobrigar cobrança ou 
reduzir a alíquota de alguns desses dois impostos... 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... e que 
vão impactar a questão da receita de Estados e Mu-
nicípios.

Estou finalizando, caro Presidente.
A proposta está aguardando a definição de relator 

na Comissão de Constituição e Justiça, que é presi-
dida pelo Senador Vital do Rêgo. São avaliações que 
precisam ser consideradas. Como o Supremo Tribunal 
Federal considerou inconstitucional o modelo vigente 
do FPE, a nova fórmula de distribuição precisa ficar 
pronta até junho deste ano. Precisamos votar a propos-
ta no Senado para que a mesma seja encaminhada à 
Câmara a tempo de cumprir o prazo. Aliás, em 31 de 
dezembro do ano passado, essa questão já deveria 
ter sido resolvida.

A situação de penúria financeira de muitas prefei-
turas é a prova de que o atual modelo federativo bra-
sileiro está ultrapassado e completamente esgotado!

Por isso, avançar com essas reformas é aumen-
tar as chances para que as políticas públicas resultem 
em melhorias reais para a população, com mais saúde, 
educação e infraestrutura. É um processo de efeitos 
duradouros que precisa começar. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS)  – Os in-
teresses nas eleições 2014 não podem atrapalhar as 
negociações para um novo e possível FPE.

Para encerrar, eu gostaria de citar, aqui, agora, 
uma mensagem que recebi de uma jovem de 16 anos, 
Senador Flexa Ribeiro: Larissa Rodrigues. Ela tem um 
avô, de 67 anos, aposentado do fundo Aerus, da falida 
Varig, que está internado aqui, em Brasília, com pro-
blemas no coração, no Hospital do Gama, localizado 
perto da capital federal, a apenas 32 quilômetros do 
Plano Piloto. Ele recebe, por mês, esse aposentado do 
Aerus, R$100,00, Senador, segundo informou a neta.

Esse é o recurso disponível para esse senhor 
comprar remédios e atender as necessidades básicas. 
Assim como esse aposentado, o comissário de voo 
aposentado da Varig, José Carlos Bolognese, é outro 
que lamenta a morosidade da União... 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS)  – ... para 
pagar os benefícios do fundo Aerus e também a de-
mora da própria Justiça, que já considerou legítimo o 

pagamento dos benefícios. No entanto, essa questão 
ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal Fede-
ral, sob a responsabilidade da Ministra Cármen Lúcia. 
Na mensagem que recebi, Bolognese se diz assustado 
por esse impasse ter chegado a tão elevada instân-
cia do Poder Judiciário. Enquanto isso, mais de oito 
mil famílias de aposentados e pensionistas da Varig 
aguardam uma solução para esse caso que se arrasta 
há mais de sete longos, penosos e sofridos anos. Se-
gundo o comissário, um amigo de Porto Alegre, tam-
bém aposentado, que contribuiu para o fundo Aerus, 
teme não ter recursos para o próprio enterro. Apesar 
de tudo isso, a menina que citei há pouco, a Larissa, 
não quer desanimar.

Ela diz: “Tenho apenas 16 anos e quero lutar por 
um Brasil melhor e para que o nosso País possa se 
desenvolver e crescer muito, começando...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS)  – ... co-
meçando por resolver esse problema dos aposenta-
dos da Varig”.

Portanto, fiz questão de reler esse trecho da carta 
para chamar a atenção para um grave problema previ-
denciário e social. Mesmo com todas as dificuldades, a 
Larissa, de apenas 16 anos, que está lá cuidando do 
avô, ainda tem muita esperança. Essa esperança não 
pode ser frustrada. O Governo Federal precisa entender 
o quão grave é esta situação. Arcar com as respon-
sabilidades sobre esse grave erro de má gestão dos 
recursos do fundo Aerus é uma obrigação do Estado.

Os aposentados que contribuíram rigorosamente 
com suas atribuições nas falidas Varig e Transbrasil não 
podem pagar o preço da inoperância, seja da Justiça, 
seja do Poder Público.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Senadora Ana Amélia, quero parabenizá-la 
pelo seu pronunciamento. Primeiro, pela presidência 
da Comissão que V. Exª vai assumir, e tenho certeza 
absoluta de que vai desempenhá-la com competên-
cia e eficácia. Depois, a questão do Aerus é assunto 
que já se vem discutindo há muitos anos, e é preciso, 
efetivamente, que se faça justiça com todos esses an-
tigos funcionários da extinta Varig que têm direitos a 
receber, para terem dignidade ao final de suas vidas.

Então, quero me solidarizar e me comprometer 
com V. Exª de continuar lutando. Já o faço há alguns 
anos. Tenho vários amigos ex-comandantes e ex-co-
missários da Varig que se encontram nessa situação 
que V. Exª colocou aí com muita propriedade.
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Por último, quero parabenizá-la também pelo 
projeto a que V. Exª deu entrada, numa tentativa que 
eu já fiz em 2009, com o Projeto nº 12, de 2009, exa-
tamente nessa direção, de que a União, ao fazer as 
suas bondades, necessárias às vezes para incentivar 
a economia, que o faça só com a parte que lhe cabe, 
e não faça com...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do 
microfone.) – Com o chapéu do outro. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – ... e não com o chapéu alheio, como V. Exª co-
loca aí com muita propriedade.

Esse projeto de 2009 está na CCJ, não caminha, 
não caminha, e teve agora, neste início de sessão le-
gislativa, o encaminhamento para o Senador Aloysio 
Nunes, como Relator. Vamos fazer gestões junto ao 
Senador para que ele leve e peça pauta, para pelo 
menos dar um avanço. 

Parabéns a V. Exª, que tão bem representa o Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Passo a palavra à Senadora Ana Rita, como ora-
dora inscrita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, colegas Senadores, colegas Senadoras, es-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
público presente também na tribuna de honra, que nos 
acompanha na tarde de hoje, venho à tribuna hoje para 
registrar a visita de duas Ministras ao Espírito Santo. 
Na última sexta-feira, recebemos, em Vitória, a compa-
nheira Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, e, na 
última segunda-feira, a Ministra dos Direitos Humanos, 
Maria do Rosário. As duas visitaram o Estado, levando 
excelentes notícias para os capixabas e as capixabas.

A Ministra Miriam Belchior foi ao Espírito Santo 
anunciar importantes investimentos do PAC – Programa 
de Aceleração do Crescimento. Em sua visita, a Ministra 
Miriam Belchior participou da solenidade de assinatu-
ra do decreto de instalação da Coordenação Regional 
do PAC, bem como de assinatura para contratação de 
projetos e estudos de serviços de macrodrenagem que 
vão beneficiar duas importantes cidades da região da 
Grande Vitória, que são Vila Velha e Cariacica. Talvez 
nem todos aqui saibam, mas os capixabas dessas re-
giões sofrem, há décadas, com problemas de inunda-
ção. São mais R$5 milhões do PAC que serão usados 
para resolver o problema na região, recursos esses, 
Srs. Senadores aqui presentes, que me empenhei di-
retamente para trazer para o nosso Estado. Aproveito 
aqui para agradecer ao nosso Governo, o Governo da 
Presidenta Dilma, pela liberação dos recursos.

Destaco que o PAC soma um total de R$34 bi-
lhões, entre 2011 e 2014. São recursos que serão 

investidos em setores estratégicos no Espírito Santo, 
como transportes e energia. 

Os números traduzem antigos sonhos dos cida-
dãos e das cidadãs capixabas, desde os moradores 
de bairros com problemas de infraestrutura aos em-
presários do setor portuário, porque os investimentos 
vão possibilitar a modernização da rede de transporte, 
gerando uma logística eficiente. Teremos aeródromos 
em Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus; drena-
gem urbana em vários bairros da capital; um programa 
de mobilidade urbana que resultará na implantação do 
sistema de transporte público nos morros, com eleva-
dor e teleférico, por exemplo.

Retomaremos as obras do único aeroporto de 
Vitória, para que seja condizente com a nova realida-
de do Estado do Espírito Santo.

Também dois importantes programas serão be-
neficiados com recursos do PAC. Para o Minha Casa, 
Minha Vida, que vem realizando o sonho da casa pró-
pria de milhares de brasileiros e de brasileiras, serão 
mais de R$2,5 milhões, e ainda o Água e Luz para 
Todos, que receberá R$131 milhões.

Para quem sempre se preocupou e lutou contra 
as desigualdades sociais e regionais em nosso País, 
foi um momento exitoso para os capixabas e as capi-
xabas o anúncio da nossa Ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, em visita ao 
nosso Estado. Ressalto que o momento é positivo 
para o Brasil e para o Espírito Santo, em sintonia com 
o Governo Federal em várias ações, inclusive nas que 
implicam combater as injustiças sociais. 

É visível, Senador Flexa, que esta parceria tem 
resultado em ganhos expressivos para a nossa po-
pulação.

Tão importante como a visita da Ministra Miriam 
Belchior foi a ida ao Espírito Santo da Ministra Maria 
do Rosário. E aqui faço questão de registrar a impor-
tância de o Estado contar com as Comissões da Ver-
dade e da Erradicação do Trabalho Escravo. A verdade, 
por mais triste, dolorosa e cruel que seja, tem de vir à 
tona sempre. Não dá para virar uma página da nossa 
história ou construir uma nova sem olhar ou enfrentar 
o passado. 

Vale lembrar que, no nosso Estado, os jornalis-
tas, a Universidade Federal, a Escola de Magistrados 
e a Assembleia Legislativa já criaram suas Comissões 
da Verdade, que irão apurar as torturas e abusos co-
metidos no período da ditadura militar, entre 1964 e 
1985. É importante dizer que seis presos políticos do 
Estado ainda estão desaparecidos.

É bom que se diga, desde já, que, entre as ações 
programadas, o maior desafio é mesmo transformar 
políticas de direitos humanos em políticas de Estado. 
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Há, de fato, muito o que fazer, desde o resgate do nosso 
passado até que possamos reescrever novas páginas 
da nossa história recheadas de orgulho.

E isso implica, em primeiro lugar, em não mais 
negar as brutais violações que sempre existiram, re-
conhecer que um país de barbaridades evoluiu e con-
tinua evoluindo para alcançar a plena democracia. 
Mas, evidentemente, precisa se cercar de mecanismos 
e instrumentos democráticos para não mais cometer 
torturas, censuras e todo tipo de atrocidades contra o 
ser humano. Este bom momento, Srª Presidenta, é o 
que também caracteriza a nossa vontade de, unindo 
forças, fazer diferente para evoluir.

Estamos satisfeitos com essa aliança, essa sin-
tonia, que marca um novo capítulo da nossa história. 
Estamos felizes porque conseguimos reunir forças em 
torno de uma causa maior, pelo fim da miséria e da 
pobreza, por poder oferecer, pouco a pouco, condições 
de dignidade aos excluídos e excluídas de nosso País. 
Poder enxergar um futuro melhor para o nosso Estado 
e para o Brasil, Senador Capiberibe da Comissão de 
Direitos Humanos, que também está se empenhando 
para que a Comissão da Verdade possa, de fato, dar 
o resultado necessário de que o País precisa.

Quando percebemos, na prática, que responde-
mos às expectativas, que transformamos os sonhos 
significa que cumprimos, aos poucos, mas com muita 
vontade, a uma espécie de clamor nacional, porque, 
através de pequenos e grandes atos podemos alcançar, 
enfim, um futuro em que a pobreza e a miséria sejam 
apenas palavras no dicionário de um passado remoto. 
No presente, somos Nação em transformação. Nação 
virando página e criando um mundo mais justo social-
mente, dando identidade a seres até então invisíveis.

Assim como a Comissão Estadual da Verdade, 
a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo em 
nosso Estado tem a importante missão de ajudar a pôr 
fim ao trabalho escravo no Brasil. De acordo com a Se-
cretaria de Direitos Humanos, nos últimos dois anos, 
trezentas pessoas foram encontradas trabalhando de 
forma irregular no Espírito Santo. Para a Ministra da 
Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, a 
iniciativa do estado será importante para ajudar outros 
casos do Brasil.

Os dados mais recentes, segundo a Comissão 
Pastoral da Terra, indicam que podem existir no Brasil 
25 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais vivendo em 
regime análogo ao trabalho escravo, em diversos Esta-
dos do País, com ênfase aos Estados da Região Norte. 

É preciso, diante disso, encarar que a escravidão 
contemporânea é tão perversa quanto a que existia 
até o final do século XIX, quando o Estado garantia 

que comprar, vender e usar as pessoas era uma ati-
vidade legal.

Era isso, Srª Presidente, que eu gostaria de di-
zer neste momento. Quero agradecer a oportunidade 
e dizer que estou muito otimista à frente da Comissão 
de Direitos Humanos porque eu sei que posso contar 
com o Senador João Capiberibe, que está se colocan-
do à disposição para implementar a Subcomissão da 
Verdade na Comissão de Direitos Humanos, e o Se-
nador Paulo Davim, na Comissão de Erradicação do 
Trabalho Escravo em nosso País.

Então, eu quero aqui agradecer o apoio, a con-
tribuição e o esforço que os nossos Senadores e Se-
nadoras têm feito para que a nossa Comissão possa 
seguir adiante.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Se-
nadora Ana Rita.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senador 
João Capiberibe.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Para 
mim, é uma satisfação enorme trabalhar e contribuir 
na Comissão de Direitos Humanos, sob a vossa Pre-
sidência. Outra questão que me parece fundamental 
é recuperarmos a memória histórica dos momentos 
em que o Estado brasileiro, que deveria proteger o ci-
dadão, passou a persegui-los, da intolerância que nós 
vivemos durante um longo período da nossa história. 
E a última, que começa em 64 e vai até 85, que, cer-
tamente, as gerações do presente desconhecem. Nós 
precisamos fazer esse acerto com a nossa história. É 
preciso que as gerações do presente entendam como 
é que nós chegamos ao que somos hoje. A Comissão 
Nacional da Memória e da Verdade está desenvolvendo 
esse trabalho, e é fundamental que haja na Casa, no 
Senado, que é a Casa da democracia, da pluralidade, 
uma comissão que possa interagir e colaborar com a 
Comissão Nacional da Verdade. Esse é o objetivo e 
um dos objetivos da Comissão de Direitos Humanos. 
Nós temos heranças terríveis desse período autoritá-
rio, da prática sistemática do terrorismo de Estado, que 
resultou na tortura de presos políticos.

Hoje, continua acontecendo nas delegacias de 
polícia a tortura de presos comuns. A tortura no Brasil 
é banal porque foi aplicada nos políticos divergentes 
da ditadura militar e nada aconteceu com os tortura-
dores até hoje. Nem mesmo da história nós temos co-
nhecimento porque, durante longo período, a imprensa 
brasileira foi impedida de veicular, de fazer qualquer 
referência às torturas nos calabouços das prisões da 
ditadura. Portanto, é muito importante esse reencontro 
com a nossa história para as gerações do presente, 
para que a gente tenha um país, no futuro, mais tole-
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rante, com mais democracia e mais garantias aos seus 
cidadãos. Muito obrigado.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigado 
Senador João Capiberibe.

Eu quero dizer que acredito muito neste trabalho. 
Diversas pessoas de diversas instituições estão se 
colocando à disposição. Só no nosso Estado, várias 
comissões estão sendo criadas para que esse trabalho 
possa ser feito, com a contribuição de profissionais, 
jornalistas, professores universitários, parlamentares. 
Isso é fundamental para que nós possamos, de fato, 
resgatar a memória da nossa história e possamos, de 
vez, construir páginas futuras melhores, para que o 
nosso povo brasileiro possa se orgulhar do que nós po-
deremos fazer de melhor para o futuro da nossa Nação.

E quero também, para finalizar, Srª Presidenta, 
mais uma vez, dizer que esta semana que passou 
foi, realmente, uma semana singular. Nós tivemos a 
presença da Ministra Miriam Belchior, no Estado do 
Espírito Santo, fazendo anúncios importantes que nos 
orgulham muito e que nos deixam bastante animadas. 

A Ministra Maria do Rosário também esteve lá 
para instalar a Comissão da Verdade do Governo do 
Estado. E teremos na próxima semana, na quinta-feira, 
dia quatro, a visita da Ministra Eleonora Menicucci, da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, que lança-
rá, no Tribunal de Justiça do Estado, por iniciativa do 
tribunal, o botão do pânico, para que seja utilizado 
pelas mulheres que estejam sob medida protetiva. É 
uma forma de se protegerem contra os agressores. 
Posteriormente falaremos mais sobre isso. 

Na sexta-feira, dia 5, nós iremos receber também 
a Ministra Izabella, do Ministério do Meio Ambiente, 
que assinará um termo de cooperação com as entida-
des da Via Campesina. 

É um evento nacional, que será feito no norte do 
Estado do Espírito Santo, para que seja implementan-
do o Cadastro Ambiental Rural, que já é um desdo-
bramento do Código Florestal. O Código Florestal já 
está sendo implementado e o Cadastro Ambiental ru-
ral é um importante instrumento e terá a participação 
dos órgãos públicos na sua execução. As entidades 
da sociedade civil serão parceiras para que, de fato, 
esse trabalho seja feito de forma eficiente e alcança-
do o resultado desejado. Posteriormente, falaremos 
também sobre isso.

Muito obrigada, Srª Presidenta. Obrigada, Sena-
dores, e obrigada Senador João Capiberibe.

Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Flexa 
Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento a Senadora Ana Rita.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Na sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 188, de 
2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando ao Tribunal 
de Contas da União informações sobre a execução do 
Convênio nº 7141, de 2011, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Santarém, no Pará, e o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Senadora Ana Amélia, eu pediria a V. Exª que me 
inscrevesse como orador, após a Ordem do Dia, pela 
Liderança da Minoria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Flexa Ribeiro.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Foi lido anteriormente o Requerimento nº 203, de 
2013, do Senador Sodré Santoro e outros Senadores, 
solicitando a realização de sessão especial destina-
da a comemorar os 191 anos de fundação do Gran-
de Oriente do Brasil, a realizar-se no dia 17 de junho. 

Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 214, de 
2013, em aditamento ao requerimento anterior, alte-
rando a data da sessão para o dia 24 de junho.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Votação, em globo, dos dois requerimentos.

As Sras e os Srs. Senadores que concordam e os 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Estão aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Sim, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Pri-

meiro, para agradecer a V. Exª pela minha inscrição e 
fazer uma correção: não é pela Liderança da Minoria; 
é pela Liderança da Maioria, após a Ordem do Dia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está atendido, Senador Flexa Ribeiro.

Eu convido para fazer uso da palavra, pela Lide-
rança do PTB, o Senador Armando Monteiro.

O próximo orador é o Senador João Capiberibe, 
como orador inscrito.
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, no momento em que discutimos 
reformas importantes no nosso sistema tributário – tais 
como as mudanças no ICMS e, nesse caso, sobretudo, 
a mudança nas alíquotas interestaduais do ICMS, no 
âmbito do Projeto de Resolução nº 1, de 2013, a amplia-
ção da desoneração da folha de salários, a compensa-
ção aos exportadores de resíduos tributários ao longo 
da cadeia produtiva, no âmbito do chamado Programa 
Brasil Maior, e que ficou denominado como Reintegra 
– e ainda a perspectiva de uma ampla mudança na le-
gislação do PIS-Cofins, creio que seja fundamental esta 
Casa se inspirar no exemplo de um modelo de sucesso, 
que foi acolhido e aplaudido por todo o País, que é a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

Os seus princípios são norteadores e estão em 
linha com o que existe de mais moderno e eficiente 
em termos de sistema tributário. A primeira questão é 
a simplificação, quando se unifica o recolhimento de 
oito impostos, seis federais e mais o ICMS, que é es-
tadual, e o ISS, no plano municipal. Consagra ainda o 
princípio da progressividade, ou seja, alíquotas direta-
mente proporcionais às faixas de receitas, e, por outro 
lado, o princípio da economicidade, posto que, como 
é sabido, através da lei geral se reduz a exigência de 
obrigações acessórias e se introduzem facilidades na 
administração da vida tributária da empresa. 

Os bons resultados desse sistema são incontes-
táveis. Hoje, temos cerca de 4,5 milhões de micro e 
pequenas empresas no Simples, além dos 3 milhões 
de microempreendedores individuais. O alargamento 
da base de arrecadação, incentivada pela menor car-
ga tributária, e a simplicidade do sistema, garantiu o 
aumento da formalização e o crescimento das receitas. 

Entre 2008 e 2011, as receitas oriundas do Sim-
ples cresceram quase 50%, quando alcançaram a 
significativa marca de R$42 bilhões. O número de em-
pregados aumentou em 17% nesse mesmo período, o 
que traduz a ideia de que a formalização dos empregos 
aconteceu. Atualmente, os optantes do Simples são 
responsáveis por um em cada quatro empregos com 
carteira assinada no Brasil.

Pois bem, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
a despeito de toda essa evolução positiva e do reconhe-
cimento que o País tem sobre o importante marco que 
é o Simples, o regime simplificado de tributação, é com 
preocupação que venho a esta tribuna alertar para o fato 
de que as atuais disfunções do nosso Sistema Tributário 
Nacional também já ameaçam as conquistas do Simples.

A opção pela produtividade fiscal e – por que 
não dizer – a sanha arrecadatória dos Estados estão 
fazendo com que os fiscos estaduais usem de forma 

indiscriminada e abusiva o instrumento da Substituição 
Tributária do ICMS, o que está anulando os benefícios 
proporcionados pelo Simples.

O que significa Substituição Tributária? É quando 
a empresa substituta recolhe o imposto pelo restante 
da cadeia produtiva e/ou comercialização consideran-
do estimativas de margens de lucro.

Assim, a antecipação e a substituição do recolhi-
mento dos impostos só desfavorecem…

(Soa a campainha.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– … a expansão dos pequenos negócios. Isso porque 
reduz o capital de giro das empresas, atinge os em-
pregos, inibe os investimentos, o clima de confiança 
e a concorrência, além de incentivar, na contramão, a 
informalidade. Ou seja, todos os efeitos na contramão 
– volto a dizer – do que foi preconizado, idealizado e 
posto em prática pelo modelo do Simples.

Srª Presidente, aqui não se trata de defender a 
eliminação completa do mecanismo da Substituição 
Tributária que, de resto, faz parte do conjunto de ins-
trumentos que estão à disposição do Fisco. Mas é pre-
ciso disciplinar o seu uso. Esse alargamento abusivo 
tem, realmente, causado prejuízos imensos. E, volto a 
dizer, esse instrumento deve ser utilizado em situações 
clássicas, em que há comercialização pulverizada, em 
setores com elevado grau de contribuição arrecadató-
ria, ou com alta concentração de fabricantes ou distri-
buidores. É um instrumento, por excelência, seletivo, 
mas que, infelizmente, está se disseminando e, hoje, se 
transformou de caráter geral, atingindo dura e frontal-
mente as micro e pequenas empresas em nosso País.

Srª Presidente, atento a essa situação, o Sebrae 
– e então me gratifica aqui fazer um parêntese, para 
destacar o papel dessa instituição, que em todo País 
desenvolve de forma competente uma missão das mais 
importantes, que é a de capacitar, estimular e garantir 
um ambiente mais propício aos pequenos negócios e 
ao empreendedorismo no País – inclusive teve partici-
pação fundamental na mobilização pela aprovação da 
chamada Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Portanto, o Sebrae, que, aliás, minha cara Se-
nadora, Presidente, é um dos S, é parte integrante do 
chamado Sistema S. Quem é que pode, neste País, de 
boa-fé questionar o alcance, o mérito, o papel insubs-
tituível dessa instituição que é o Sebrae? Portanto, o 
Sebrae produziu uma pesquisa destacando os efeitos 
danosos que a utilização da substituição tributária está 
causando aos optantes do sistema Simples.

Segundo a pesquisa, entre 2008 e 20011, o va-
lor total do recolhimento da substituição tributária no 
âmbito das pequenas empresas alcançou R$4 bilhões, 
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um crescimento – pasmem – de 75%, bem acima da 
expansão do número de empresas, da receita gerada 
do Simples e do número de empregos.

Com isso, a carga tributária sobre os pequenos 
empreendedores tem crescido significativamente, dado 
que a alíquota do recolhimento pela Substituição Tri-
butária no ICMS é expressivamente maior do que a 
alíquota do Simples.

Há Estados em que essa diferença atinge em mé-
dia 220% – ou seja, é mais de três vezes a diferença 
entre a alíquota prevista no Simples e aquela que está 
sendo efetivamente cobrada das pequenas empresas, 
através do mecanismo da Substituição Tributária.

A pesquisa mostra também que essa política é 
irracional, uma vez que, dos seis Estados com menor 
carga tributária sobre as micro e pequenas empresas, 
cinco deles estão na liderança na geração de empregos, 
com resultados superiores à média nacional. 

E o contrário também é válido: os seis Estados 
com maior tributária sobre os pequenos negócios são 
exatamente aqueles que estão nas últimas colocações 
na geração de empregos, situando-se, portanto, abaixo 
da média nacional.

Portanto, é preciso construir soluções para mitigar 
esse problema. Eu já apresentei emendas a projetos 
que tramitam nesta Casa, em que se disciplina o uso 
da Substituição Tributária. Já levei a proposta ao Mi-
nistério da Fazenda, que também tem a compreensão 
da necessidade de se buscar um entendimento com 
os Estados sobre essa questão.

Existem caminhos que podem ser trilhados. O 
fundo de compensação de perdas pelas mudanças 
no ICMS na Medida Provisória nº 599 poderia prever 
recursos orçamentários para essa finalidade.

Existem também exemplos de sistemas de mo-
dernização das administrações tributárias, que per-
mitem, de forma eficiente, a fiscalização e o controle 
dos recolhimentos de ICMS, prescindindo-se assim da 
Substituição Tributária.

É possível também dar flexibilidade aos Estados, 
para definir uma pauta de produtos dentro de certos 
limites, em função do que o Governo Federal também 
adota como modelo de Substituição Tributária.

Ontem estive reunido, minha cara Presidente, 
Senadora Ana Amélia – V. Exª não pôde estar presen-
te, mas está acompanhando esse processo e também 
tem sido, nesta Casa, uma voz sempre voltada para a 
defesa das micro e pequenas empresas –, estivemos 
reunidos ontem com o Presidente da CAE, o nosso 
colega Senador Lindbergh Farias, com o Senador 
José Pimentel, Líder do Governo, com o represen-
tante do Sebrae, o Gerente de Políticas Públicas, Sr. 
Bruno Quick, com o objetivo de discutir e apresentar 

uma proposta que possa ser incorporada no âmbito 
da reforma do ICMS, como já frisei, de modo a miti-
gar os efeitos danosos da substituição tributária sobre 
as micro e pequenas empresas e a possibilidade de 
oferecer uma compensação aos Estados, de forma a 
manter a neutralidade fiscal dessa mudança.

Portanto, Srª Presidente, soluções viáveis existem 
e creio que o momento para construir este entendimen-
to é extremamente oportuno. O País precisa avançar 
na melhoria do ambiente tributário, e o Simples é um 
marco nesse processo. Não podemos abrir mão dos 
seus ganhos, sob pena de estarmos penalizando e su-
focando a força empreendedora deste País, que nasce 
nos pequenos negócios. Os pequenos negócios são, 
por assim dizer, um grande negócio para o nosso País.

Muito obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Eu agradeço, Senador Armando Monteiro.
Hoje à tarde, nós tivemos uma reunião com a 

Frente Parlamentar da Pequena e Média Empresa, pre-
sidida pelo seu conterrâneo Pedro Eugênio, exatamente 
com a mesma dissertação muito clara da exposição 
feita pelo Bruno Quick, do Sebrae, que ilustrou bem.

Então, da mesma forma, eu o representei na reu-
nião, e esse documento que o Sebrae preparou dá 
claramente as distorções geradas pelo sistema. Há 
repercussão, pressão sobre os setores industriais e 
também o pequeno varejo; há o aumento da necessi-
dade de capital de giro, como referiu V. Exª, também; 
desestímulo à concorrência e competitividade – um fator 
fundamental no setor; multiplicidade de controles entre 
o Estado e as empresas; e a sindicalização, que é um 
termo usado agora, da pauta da Substituição Tributária; 
perda de credibilidade e eficácia da Substituição Tribu-
tária; comprometimento do próprio Simples nacional, 
como abordou, com muita competência, V. Exª, e com-
prometimento também da contribuição das médias e 
pequenas empresas para geração de emprego e renda.

Então, de fato, o Sebrae tem que ser estimula-
do nesse trabalho, o que vai nos ajudar muito aqui na 
atividade legislativa.

Convido para fazer uso da palavra, como estava...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Pela ordem, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem.) – Em virtude de viagem que realizarei, 
eu gostaria, se for possível, de pedir a palavra para 
uma breve comunicação. Eu pedi licença ao Senador 
João Capiberibe.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Havendo aquiescência do Senador Capiberibe, o senhor 
pode fazer a comunicação inadiável, Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª. Presidenta, quero ressaltar aqui – muitos o fizeram 
ontem, inclusive V. Exª – a importância de termos apro-
vado a PEC 478, cujo primeiro signatário foi o Deputa-
do Carlos Bezerra, que tinha como objetivo revogar o 
parágrafo único do art. 7º da Constituição, a fim de se 
estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os 
trabalhadores domésticos e os demais urbanos e rurais.

No Brasil, foram poucas as normas que resguar-
daram os direitos das domésticas, tendo em conta que 
a lei do empregado doméstico é de 1972, tendo que 
ser aplicado a estes o Código Civil de 1916 até então.

A maior discriminação legislativa sofrida pelas traba-
lhadoras domésticas ocorreu quando da aprovação da CLT, 
em maio de 1943, que excluiu taxativamente a categoria de 
sua proteção. O legislador determinou que seriam esses 
empregados considerados categoria profissional à parte, 
não sendo seus contratos de trabalho regidos pela CLT.

Somente após 29 anos, com a entrada em vigor 
da Lei n° 5.859, de 11 de dezembro de 1972, regula-
mentada pelo Decreto n° 71.885, de 1973, a profissão 
de empregado doméstico passou a receber um trata-
mento legislativo. A norma dispôs sobre esse traba-
lhador, conceituando-o da seguinte forma: 

Ao empregado doméstico, assim considerado 
aquele que presta serviços de natureza contí-
nua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou 
à família, no âmbito residencial desta, aplica-
-se o disposto nesta lei. 

Essa norma estabeleceu como direitos: férias anu-
ais de vinte dias úteis; obrigatoriedade de anotação na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social e inscrição 
obrigatória na Previdência. 

Posteriormente, a Lei n° 7.418, de 1985, regula-
mentada num decreto de 1987, concedeu-lhes o direito 
ao vale-transporte.

Com a promulgação da Constituição de 1988, 
alguns direitos garantidos aos trabalhadores urbanos 
e rurais foram estendidos às domésticas por meio da 
inclusão do parágrafo único do art. 7º, que estabele-
ce serem assegurados à categoria dos trabalhadores 
domésticos diversos direitos previstos. E, com efeito, 
passaram esses trabalhadores a ter diversos direitos, 
além dos já previstos em legislação infraconstitucional: 
o salário mínimo, a irredutibilidade de salários, o 13° 
salário, o repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos, um terço a mais de salário nas fé-
rias, licenças maternidade e paternidade e aviso-prévio.

Em 23 de março de 2001, foi aprovada a Lei n° 
10.208, que acrescenta dispositivos à Lei n° 5.859, 
de 11 de dezembro de 1972, para dar ao empregador 

doméstico a opção de inserir ou não a sua empregada 
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em 19 de julho de 2006, entrou em vigor a Lei n° 
11.324, que estabeleceu descanso remunerado, trinta 
dias corridos de férias e estabilidade à gestante, ve-
dando o desconto por fornecimento de alimentação, 
vestuário, higiene ou moradia.

E o Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, 
regulamentou as piores formas de trabalho infantil e 
proibiu o trabalho doméstico para menores de 18 anos.

Houve a tentativa de aumentar a formalização dos 
vínculos das empregadas domésticas com a possibi-
lidade de dedução, no Imposto de Renda da Pessoa 
Física, do recolhimento previdenciário de 12% sobre 
o salário mínimo mensal de um doméstico, incluindo a 
parcela recolhida a título de 13° e 1/3 de férias.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Srª Presidenta, agradeço se puder considerar como 
inteiramente lido o pronunciamento de que aqui peço a 
transcrição, bem como os anexos: “As trabalhadoras do-
mésticas: é preciso fazer justiça!”, documento preparado 
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres; “Trabalho 
de Casa”, artigo da ex-Senadora e ex-Ministra Marina 
Silva, que, na Folha de S.Paulo da sexta-feira passada, 
fez um artigo muito relevante a respeito da sua própria 
experiência, pois, aos 17 anos, ela foi empregada domés-
tica. Ela saudou também a decisão de 66 votos a zero, 
no segundo turno, e 70 votos a zero, no primeiro turno.

Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a Sena-
dora Lídice da Mata, a Deputada Benedita da Silva, a 
Senadora Ana Rita, a Senadora Ana Amélia, a Senado-
ra Angela Portela e todos os que colaboraram para que 
essa proposta de emenda à Constituição fosse aprovada. 
Certamente, isso significará um passo muito importante 
para que os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores 
domésticos venham a ser mais bem respeitados no Brasil.

Muito obrigado, Srª Presidenta.
Obrigado, Senador Capiberibe, pela gentileza.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quando apresentada, a PEC 478, cujo pri-
meiro signatário foi o Deputado Carlos Bezerra, tinha 
como objetivo revogar simplesmente o parágrafo único 
do art. 7º da Constituição Federal, a fim de estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalha-
dores domésticos e os trabalhadores urbanos e rurais.

De fato, no Brasil, foram poucas as normas que 
resguardaram os direitos das trabalhadoras domésti-
cas tendo em vista que a lei do empregado doméstico 
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é de 1972, tendo que ser aplicado a estes o Código 
Civil de 1916 até então.

A maior discriminação legislativa sofrida pelas 
trabalhadoras domésticas ocorreu quando da aprova-
ção da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pelo 
Decreto-lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943, que excluiu 
taxativamente a categoria de sua proteção (Art. 7º Os 
preceitos constantes da presente Consolidação salvo 
quando forem cada caso, expressamente determinado 
em contrário, não se aplicam: a) aos empregados do-
mésticos, assim considerados, de um modo geral, os que 
prestam serviços de natureza não econômica à pessoa 
ou à família, no âmbito residencial destas;). Ou seja, o 
legislador determinou que seriam esses empregados 
considerados categoria profissional à parte, não sendo 
seus contratos de trabalho regidos, portanto, pela CLT.

Assim, somente após 29 anos, com a entrada 
em vigor da Lei n° 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
regulamentada pelo Decreto n° 71.885, de 9 de março 
de 1973, a profissão de empregado doméstico passou 
a receber um tratamento legislativo. A norma dispôs 
sobre esse trabalhador, conceituando-o da seguinte 
forma: “Ao empregado doméstico, assim considerado 
aquele que presta serviços de natureza contínua e de 
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âm-
bito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei.” 
Essa norma estabeleceu os seguintes direitos para 
os empregados domésticos: férias anuais de vinte 
dias úteis; obrigatoriedade de anotação da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e inscrição 
obrigatória na previdência social. Posteriormente, a Lei 
n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada 
pelo Decreto n° 95.247, de 17 de novembro de 1987, 
concedeu-lhes o direito ao vale-transporte.

Com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, alguns direitos garantidos aos trabalhadores 
urbanos e rurais, foram estendidos às trabalhadoras 
domésticas, por meio da inclusão do parágrafo único 
do art. 7o que estabelece: “Parágrafo único. São as-
segurados à categoria dos trabalhadores domésticos 
os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, 
XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à 
previdência social,” Com efeito, passaram essas traba-
lhadoras a ter os seguintes direitos, além dos já previs-
tos em legislação infraconstitucional: salário-mínimo, 
irredutibilidade de salários, 13° salário, repouso sema-
nal remunerado, preferencialmente aos domingos, um 
terço a mais de salário nas férias, licenças maternidade 
e paternidade e aviso-prévio.

Em 23 de março de 2001, foi aprovada a Lei n° 
10.208, que acrescenta dispositivos à Lei n° 5.859, de 
11 de dezembro de 1972, para dar ao empregador do-
méstico a opção de inserir ou não a sua empregada no 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, por 
conseqüência, vir este a ter direito ao Seguro-desemprego.

Em 19 de julho de 2006, entrou em vigor a Lei 
n° 11.324, que estabeleceu descanso remunerado em 
feriados, trinta dias corridos de férias e estabilidade 
à gestante, vedando o desconto por fornecimento de 
alimentação, vestuário, higiene ou moradia.

O Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008, que 
regulamentou as piores formas de trabalho infantil no 
Brasil, atendendo ao dispositivo da Convenção n° 138 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), proíbe 
o trabalho doméstico para menores de dezoito anos, 
considerando-se como prováveis riscos ocupacionais 
para estes adolescentes os esforços físicos intensos, o 
isolamento, o abuso físico, psicológico e sexual, longas 
jornadas, exposição ao fogo, entre outros.

Ainda devemos mencionar a tentativa de aumentar 
a formalização dos vínculos das empregadas domésticas 
com a possibilidade de dedução, no Imposto de Renda 
da Pessoa Física, do recolhimento previdenciário de 12% 
sobre um salário-mínimo mensal de um doméstico, in-
cluindo a parcela recolhida a título de 13° e 1/3 de férias.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
– Pnad, de 2009, realizada pelo IBGE, mostra que os 
empregado domésticos representam 7, 2 milhões de 
trabalhadores, o que representa 7,8% dos ocupados do 
país. Desse total, 93% dos trabalhadores domésticos 
são mulheres e 57% são negras. E, embora tenha ha-
vido um avanço do número de trabalhadoras diaristas 
em relação aos mensalistas, ainda é significativo o nú-
mero de domésticas típicas. Porém apenas 1/3 dessas 
trabalhadoras estão formalizados, e as trabalhadoras 
negras ainda têm uma taxa de formalização inferior a 
das brancas, o que gera uma desproteção previdenciária. 
Há, ainda, um descompasso existente na renda dessas 
profissionais, pois, embora a renda tenha crescido, não 
conseguiu acompanhar o reajuste do salário-mínimo.

Esta situação explica, em parte, os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
2011, mostrando que, pela primeira vez, o trabalho 
doméstico deixou de ser a principal ocupação das 
mulheres brasileiras. O maior empregador passou a 
ser o comércio. De 2009 a 2011, o percentual de do-
mésticas caiu de 17% para 15,7% das trabalhadoras.

A mesma amostra apontou que quase 30% da ca-
tegoria era formada por trabalhadoras diaristas. O gran-
de crescimento das trabalhadoras diaristas, ou seja, que 
prestam serviços em mais de um domicílio e recebem, 
em gerai, por dia ou por semana trabalhada, evidencia 
importantes mudanças nas relações de trabalho estabe-
lecidas entre empregadoras e trabalhadoras domésticas, 
que trazem, simultaneamente, vantagens e desvantagens.
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Em análise realizada no Comunicado n° 90, de maio 
de 2011, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(IPEA), aponta que este dado referente as diaristas defi-
niria uma tendência maior de profissionalização do em-
prego doméstico, marcado pelo fortalecimento de uma 
categoria que não reside no emprego, que tem menores 
possibilidades de exploração em termos de jornada, que 
vai até a casa do empregador para prestar um serviço 
específico, que têm vários empregadores e que reduz, 
portanto, a existência de relações de dependência afetiva 
ou mesmo financeira, entre outros aspectos. Ampliam-se, 
assim, as chances de relativa autonomia destas trabalha-
doras e a obtenção de maior valorização em termos de 
remuneração e reconhecimento pelo trabalho.

Por outro lado, afirma o IPEA, há menores pro-
babilidades de que estas trabalhadoras sejam forma-
lizadas, tenham suas carteiras de trabalho assinadas 
e encontrem-se socialmente protegidas quanto aos 
riscos temporários ou permanentes de menor capaci-
dade laborai ao longo da vida.

A compreensão de que inexiste um vínculo traba-
lhista entre trabalhadoras e empregadores impada ne-
gativamente no acesso a direitos e impõe à trabalhadora 
uma condição de autônoma que as afasta ainda mais da 
condição de proteção social, pois representa uma carga 
que suas baixas remunerações não conseguem arcar.

A classe trabalhadora, em sua maioria, é muito 
prejudicada pelos arranjos laborais mais flexíveis, que 
geram instabilidade, comprometem direitos e aumen-
tam a vulnerabilidade. (Cadernos IPEA, n° 90, pp. 13)

Durante a tramitação da PEC na Câmara dos Depu-
tados, onde foi relatora da Comissão Especial a Deputada 
Benedita da Silva (PT/RJ), a categoria das domésticas e 
representantes do Poder Executivo e do Judiciário Traba-
lhista apontaram que a simples revogação do Parágrafo 
único do art. 7o da Constituição Federal, poderia retirar 
da categoria direitos que já estão lá consagrados.

Por isso, após o exame de mérito, decidiu-se pela 
apresentação de Substitutivo dando nova redação dada 
ao Parágrafo único do art. 7o da Constituição Federal 
estende a esses trabalhadores, além dos que já lhes 
são concedidos, os seguintes direitos:

I (proteção contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa),
II (seguro-desemprego), III (FGTS),
VII (garantia de salário-mínimo, quando a remu-
neração for variável),
IX (remuneração do trabalho noturno superior 
ao diurno),
X (proteção do salário, constituindo crime sua 
retenção dolosa),
XII (salário-família),
XIII (jornada de trabalho de oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais),

XVI (adicional de serviço extraordinário),
XVIII (licença à gestante, de 120 dias)
XXII (redução dos riscos inerentes ao trabalho),
XXV (creches e pré-escolas para filhos e depen-
dentes até seis anos de idade), XXVI (reconhe-
cimento dos acordos e convenções coletivas),
XXVIII (seguro contra acidentes de trabalho),
XXX (proibição de discriminação de salário, de 
função e de critério de admissão), XXXI (proibi-
ção de discriminação em relação à pessoa com 
deficiência) e
XXXIII (proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de dezesseis anos).

Durante a discussão em Plenário, ficou estabele-
cido que, dos direitos elencados acima, os seguintes 
dependeriam de regulamentação, “observada a sim-
plificação do cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades”.

I (proteção contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa),
II (seguro-desemprego),
III (FGTS),
IX (remuneração do trabalho noturno superior 
ao diurno),
XII (salário-família),
XVIII (licença à gestante, de 120 dias),
XXV (creches e pré-escolas para filhos e depen-
dentes até seis anos de idade),
XXVIII (seguro contra acidentes de trabalho).

O texto aprovado no Senado Federal é, pois, fru-
to de um acordo entre as partes, incluindo o Governo 
Federai. A aprovação da PEC 66/2012 representa, 
sobretudo, a realização de uma justiça histórica em 
relação a categoria dos empregados domésticos. No 
último Congresso de Empregadas Domésticas, reali-
zado em 2012, houve o consenso de que só a PEC 
não resolverá a situação trabalhista da categoria. No-
vas leis deverão ser produzidas, para que estes direi-
tos constitucionais possam traduzir-se em realidades.

Por fim, é preciso ressaltar que o § 1º do art. 7º 
assegura os direitos arrolados à categoria dos trabalha-
dores domésticos, mas não impede que a legislação in-
fraconstitucional crie outros direitos para assa categoria.

Exemplo disso é o inciso XXIX, que dispõe sobre o 
prazo prescricional para ações trabalhistas. Nada impede 
que o Congresso Nacional regule a questão em norma 
infraconstitucional, bem como nada impede que se utilize 
o inciso XXIX do art. 7 nas decisões judiciais por analogia.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Suplicy.

De fato, foi uma noite histórica ontem, quando o 
Senado Federal aprovou, em segundo turno, por maio-
ria absoluta, votação unânime, todos os Senadores, a 
PEC que regulariza e dá os direitos aos empregados 
domésticos idênticos aos demais trabalhadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Raimundo 
Gomes de Matos, como membro suplente, para integrar 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização (CMO), em vaga destinada ao Partido 
da Social Democracia Brasileira (PSDB), conforme o 

Ofício nº 345, de 2013, da Liderança do Partido da 
Câmara dos Deputados.

É o seguinte o ofício:

Of. no 345/2013/PSDB

Brasília, 27 de março de 2013

Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a vossa Excelência o Deputado Raimundo 

Gomes de Matos, como membro suplente, para inte-
grar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização.

Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio, 
Líder do PSDB.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa o Deputado Henrique 
Oliveira, como membro titular, em substituição ao De-
putado Anthony Garotinho, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 602, de 2012, conforme o Ofício nº 140, de 2013, 
da Liderança do PR na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao devido processado.

É o seguinte o ofício:

Of. no 140/2013 – Bloco

Brasília, 20 de março de 2013

Assunto: Substituição de membro na Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no 

sentido de indiciar o Deputado Henrique Oliveira (PR/
AM) para membro titular em substituição ao Deputado 
Anthony Garotinho (PR/RJ) na Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no 
602 de 2013, que “Autoriza a prorrogação de contratos 
por tempo determinado no âmbito do Centro gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – 
Censipam e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, e dá outras providências”.

Respeitosamente, – Deputado Anthony Garo-
tinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa:

– o Senador Ivo Cassol, como membro suplen-
te, para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 606, de 
2013, conforme o Ofício nº 133, de 2013, da Li-
derança do PMDB no Senado Federal; e
– o Senador Benedito de Lira, como membro ti-
tular, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 607, 
de 2013, conforme o Ofício nº 134, de 2013, da 
Liderança do PMDB no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das res-
pectivas matérias.

São os seguintes os ofícios:

OF.GLPMDB no 133/2013

Brasília, 26 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
do Senador Ivo Cassol PP/RO como suplente, para 

compor a Comissão Mista com a finalidade de analisar 
a Medida Provisória no 606, de 2013.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência voto 
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, 
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

OF.GLPMDB no 134/2013

Brasília, 26 de março de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
do Senador Benedito de Lira – PP/AL, como titular, 
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de 
analisar a Medida Provisória no 607, de 2013.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, 
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência designa o Senador Cristovam 
Buarque para integrar, como titular, a Comissão de 
Assuntos Econômicos, em substituição ao Senador 
Acir Gurgacz, que passa a compor a mesma Comissão 
como suplente, nos termos do Ofício nº 57, de 2013, 
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o ofício:

Ofício no 057/2013 – GLDBAG

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, a partir 

desta data, o Senador Cristovam Buarque passa a 
compor a Comissão de Assuntos Econômicos  – CAE 
como titular, em substituição ao Senador Acir Gurga-
cz, que passa a suplente na referida Comissão, em 
vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo.  – 
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de 
Apoio ao Governo.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra, o Senador João Capiberibe, 
como orador inscrito.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srªs e Srs. 
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes 
da rádio Senado, subo à tribuna nesta tarde para falar 
de um fato importante para o meu Estado e – por que 
não dizer? – para o País: o surgimento de novas lide-
ranças no Amapá. Novas lideranças que nos enchem 
de esperança.

A criação do território do Amapá, em 1943, resulta 
de uma decisão geoestratégica tomada em plena Se-
gunda Guerra Mundial. A existência de reservas estraté-
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gicas de manganês, metal necessário para a fabricação 
de ligas, associado ao fato de a Guiana Francesa e o 
Suriname estarem sob a influência do regime nazista 
– estávamos no final da Segunda Guerra Mundial –, 
foram fatores decisivos para a criação de mais essa 
unidade da Federação, destacada do Estado do Pará, 
desmembrada do Estado do Pará.

Não podemos nos esquecer de que a criação do 
Território do Amapá ocorreu 43 anos após a solução 
definitiva da questão fronteiriça com a França, que rei-
vindicava o domínio das terras entre o Rio Araguari e 
o mítico Rio Oiapoque. Graças à brilhante defesa feita 
pelo Barão do Rio Branco junto aos árbitros suíços, a 
questão foi decidida em favor do Brasil. A partir de en-
tão, integrar o Amapá ao espaço nacional e separá-lo 
de qualquer aproximação com os países do Platô das 
Guianas tornou-se um objetivo do governo brasileiro.

O Território assim criado foi dirigido pela União, 
que nomeava o governador, secretários e administra-
dores. Um grande número dos responsáveis pela ad-
ministração do Território eram exteriores à sociedade 
amapaense, sendo o governador um militar, sempre 
acompanhado de outros de sua confiança. Havia, por-
tanto, pouca interação entre a administração vinda de 
outras paragens do Brasil, cuja vinculação com a po-
pulação local era quase nula.

Para executar esse projeto, a administração terri-
torial criada transformou-se em uma instituição prove-
dora, criando facilidades para povoar aquela esquecida 
região. A administração territorial foi o principal empre-
gador, as demais atividades eram absolutamente de-
pendentes de recursos federais. Tal situação perdurou 
durante 45 anos, até que, com a Constituição de 1988, 
o Território transformou-se em mais um Estado da Fe-
deração, com os mesmos direitos e deveres.

Durante o período de Território, bem como nos 25 
anos como Estado, o Amapá viu surgir, além da elite 
funcionária do Executivo, Judiciário e Legislativo, uma 
elite comerciante e prestadora de serviços, que ainda 
vive em estreita simbiose com o aparelho de Estado, 
chegando inclusive a se confundir, de maneira espúria.

As grandes empresas de mineração e outras 
de capitais exteriores ao Amapá, que formaram uma 
economia de enclave, merecem uma análise à parte. 
Ainda hoje, o Estado é o principal empregador, tendo 
uma importância decisiva no investimento, no produto, 
na renda e no emprego da população.

Desde a criação da administração autônoma do 
Amapá, há 70 anos, as relações políticas se carac-
terizaram por afinidades pessoais em detrimento de 
valores republicanos. Esses valores republicanos são 
regidos pela lei e por relações impessoais e imparciais.

Evidentemente, não se trata de uma característica 
exclusiva do Amapá. Em Raízes do Brasil, livro de 1936, 
Sérgio Buarque de Holanda explica magistralmente 
como os valores rurais e coloniais impregnaram a for-
mação de nosso País. A principal marca desse modo 
de governar é a mínima distinção entre aquilo que é 
público e o que é privado. A gestão da coisa pública é 
avessa ao ordenamento impessoal que caracteriza a 
República. A política se fundamenta no paternalismo, 
no compadrio e no clientelismo.

Basta constatar que, recentemente, deputados 
estaduais e prefeitos foram capazes de nomear mais 
de 400 assessores, ou que a representação do Estado 
do Amapá, em Belém, contava com mais de 100 fun-
cionários. Esses simples exemplos dão a dimensão de 
como a coisa pública foi e ainda é praticada em vários 
Estados da Federação.

Agora, o que importa é olhar para o futuro. Feliz-
mente, no ano da graça de 2013, o Amapá não é mais 
o mesmo e está em plena transformação. Nós assis-
timos ao surgimento de novas estruturas políticas e 
econômicas. A sociedade civil organizada exige maior 
participação, a cidadania amplia os seus espaços, e a 
população reivindica seus direitos. Hoje, a educação 
deu um salto importante: dispomos de universidades, 
o ensino fundamental foi generalizado.

No plano político, estamos vivendo um período 
muito promissor. Novas lideranças surgiram em nosso 
Estado, anunciando a possibilidade de, enfim, afirmar 
os valores republicanos. Não poderia citar todas as 
novas lideranças, mas gostaria de colocar em evidên-
cia três responsáveis políticos importantes: o Sena-
dor Randolfe Rodrigues, que todos nós conhecemos, 
que tem se destacado com brilhantismo nesta Casa; o 
Prefeito de Macapá, Clécio Luís; e o Governador Ca-
milo Capiberibe, que governa o Estado desde 2011. 
Três jovens políticos que, além da mesma idade, 40 
anos, foram forjados na militância política implantada 
em nossos governos à frente dos destinos do Amapá. 
Além da militância, associa-se a formação acadêmica. 
Essa aliança entre militância e conhecimento técnico-
-científico faz dessas três lideranças o repositório de 
nossas esperanças de futuro.

Nosso Estado está cheio de jovens políticos, de 
pessoas que têm a intenção de ajudar a construir um 
Amapá melhor para todos. Vejo isso quando olho para 
Camilo, Randolfe e Clécio, todos com a mesma idade, 
com energia e disposição para mudar. E, quando isso 
acontece, quem ganha é a sociedade, é o coletivo. 
Os três têm diante de si uma enorme responsabilida-
de para com os cidadãos e cidadãs e para com a boa 
aplicação dos recursos públicos. As novas lideranças 
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têm como desafio difundir a prática de valores real-
mente republicanos.

Mas essa árdua tarefa dependerá da maturidade 
e da coesão política desses novos atores políticos em 
todas as instâncias governamentais. É por isso que 
saúdo o Governador do Amapá, Camilo Capiberibe; o 
Prefeito de Macapá, Clécio Luís; e o Senador Randolfe 
Rodrigues, que anunciaram um pacto político e admi-
nistrativo pela reconstrução de Macapá. Tenho certe-
za de que a união dessas três jovens lideranças do 
Amapá é a melhor notícia deste ano de 2013. Juntos, 
Governo, Prefeitura e nós, no Congresso Nacional, tra-
remos melhores e mais resultados para o nosso povo.

Estou orgulhoso, pois, desde janeiro, trabalhei e 
torci para que essa união se tornasse realidade. Vale 
lembrar que Randolfe e Clécio, jovens revelações, 
participaram do primeiro escalão do nosso governo 
quando implantamos o conceito de desenvolvimento 
sustentável no País. Com certeza, os três, de mãos da-
das, vão recuperar Macapá e vão devolver ao Estado a 
esperança de ser um sustentável e com justiça social. 

Portanto, Sr. Presidente, encerro minha fala, de-
sejando a V. Exª uma feliz páscoa!

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se- Se-
nador Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Senador Randolfe.

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Gos-PSOL – AP) – Gos-) – Gos-
taria de falar antes de V. Exª encerrar. Dirigi-me o quan-
to antes para apartear o pronunciamento de V. Exª e 
informar-lhe de que está incompleto.

Quanto à arquitetura, faltou V. Exª destacar, no 
conjunto do vosso pronunciamento, a quem pertence 
a arquitetura da construção desta unidade. Pertence 
a V. Exª...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Muito obrigado. 

O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª 
tem insistido com a experiência de quem governou o 
Amapá e de quem inaugurou no Amapá uma página 
diferente da sua história, nos anos 90. Trata-se de uma 
experiência que inspira o conjunto da Amazônia. Aliás, 
a vossa experiência, e tive a honra de participar do go-
verno dirigido por V. Exª, e a experiência do governo 
do Acre têm se constituído nas melhores experiências 
de construção de desenvolvimento com equilíbrio de 
meio ambiente. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – E 

V. Exª, todos os dias, desde que se iniciou o vosso 
mandato aqui no Senado, tem olhado para o futuro 
do Amapá; tem olhado para o futuro do Amapá, tem 
olhado adiante e tem insistido conosco, comigo, com 

o Governador Camilo, com o Prefeito Clécio, da ne-
cessidade da construção dessa unidade política, não 
em virtude de eleições, mas em virtude do Amapá, em 
virtude do que podemos construir e da oportunidade 
que existe no hoje e da oportunidade que existe para os 
anos que virão. Então, permita-me aparteá-lo só para, 
humildemente, dizer que vossa modéstia não permitiu 
que, no conjunto do que V. Exª informa ao Senado da 
República, estivesse constando quem construiu a ar-
quitetura desta obra de unidade que celebramos nesta 
semana e que estará sendo celebrada nos próximos 
dias, nas ruas de Macapá: a parceria entre o Governo 
e a Prefeitura. Obrigado também pela condescendên-
cia, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Obrigado, Senador Randolfe.

Eu tenho convicção de que não só essa unidade 
alimenta a esperança do nosso povo, mas ela é mobi-
lizadora. Nós, com a condução que esses jovens da-
rão nesses anos vindouros, o povo do Amapá estará 
mobilizado e, certamente, fará a diferença. Não só do 
ponto de vista da política, mas da gestão pública, fará 
uma grande diferença para a Amazônia e para o Brasil.

Eu encerro, Sr. Presidente, desejando ao Sena-
dor Randolfe, ao Senador Flexa Ribeiro, ao Senador 
Presidente Valdir Raupp uma feliz Páscoa. A todos que 
nos ouvem, a todos os cristãos, uma feliz Páscoa! Que 
Deus nos alimente de muita esperança para vencer as 
grandes dificuldades que se apresentam a cada dia!

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, a 
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Obrigado a V. Exª. Parabéns pelo brilhante pro-
nunciamento, sempre em defesa do povo do Amapá. 

Nós somos Estados irmãos, Rondônia, Roraima 
e Amapá, e tivemos, na noite de ontem, uma vitória 
importantíssima, e o Amapá e Roraima já haviam con-
quistado há muito tempo: a transposição dos servidores 
do ex-território de Rondônia para os quadros da União. 
Justiça sendo feita depois de décadas, Senador Flexa 
Ribeiro. V. Exª ajudou também a aprovar esse proje-
to aqui no Senado Federal pela Liderança do PSDB 
e de todos os Líderes desta Cada e da Câmara dos 
Deputados, dando esse presente de Páscoa a esses 
sofredores e servidores, mais de dez mil servidores, 
do ex-Território de Rondônia, que, agora, passam para 
os quadros da União dentro de poucos dias ou meses, 
espero. Já têm no Orçamento da União R$300 milhões 
para fazer frente ao pagamento desse ano; R$900 mi-
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lhões já provisionados para o ano que vem; e, assim, 
sucessivamente.

Então, parabéns, Senador Capiberibe. Feliz Pás-
coa a V. Exª também e a todos os Senadores.

Concedemos a palavra ao Primeiro Secretário da 
Mesa do Senado Federal, Senador pelo Pará, Flexa 
Ribeiro. Tem V. Exª a palavra.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Valdir 
Raupp, que preside a sessão do Senado nesta tarde 
e noite, Senadoras e Senadores:

Venho hoje a tribuna fazer um relato de algo 
muito importante, Senadora Ana Amélia, que retorna 
à Presidência da sessão, para o meu Estado e para o 
Brasil, eu diria. É importante para o Pará e importante 
para o Brasil. Refiro-me à próxima licitação da Ferro-
via EF-151, que vai ligar, na continuidade da Norte/
Sul, Açailândia, no Estado do Maranhão, a Barcare-
na, Porto de Vila do Conde, no Estado do Pará. Essa 
ferrovia é um anseio, como disse, não só de todos os 
paraenses, mas dos brasileiros.

Quero mostrar aqui pela TV Senado o traçado 
desse trecho ferroviário, que liga, como disse, Açai-
lândia, no Maranhão, a Barcarena, Porto de Vila do 
Conde, no Estado do Pará. 

Lá atrás, Senadora Ana Amélia, eu tive oportuni-
dade, e quero aqui agradecer mais uma vez, quando o 
Senador Valdir Raupp foi Relator da Medida Provisória 
nº 427... Em 2008, Senador Valdir Raupp, V. Exª, como 
Relator da medida provisória que alterava o Plano Na-
cional de Viação, acatou a emenda do Senador Flexa 
Ribeiro incluindo Barcarena no traçado dessa ferrovia 
que, hoje, está prestes a se tornar uma realidade, no 
traçado de Açailândia-Belém, já que o porto de es-
coamento da produção não era Belém, mas Vila do 
Conde, que V. Exª conhece muito bem, porque V. Exª 
não conhece apenas o Pará, conhece o Brasil inteiro, 
em especial o Estado que V. Exª tão bem representa 
aqui, o Estado de Rondônia.

Então, foi o Senador Valdir Raupp que acolheu 
essa emenda e, na mesma altura – e o Pará tem que 
ser agradecido a V. Exª, Senador Valdir Raupp –, outra 
emenda do Senador Flexa Ribeiro que estabelecia a 
ferrovia EF-170, ligando Cuiabá a Santarém. Naquela 
altura, Senadora Ana Amélia, em 2008, quando fiz a 
emenda, disseram: “Ah, mas não tem nem a estrada, 
nem a rodovia – a rodovia não tem prazo para ser con-
cluída – e já está pensando em ferrovia?” Eu disse: 
“Deixa a ferrovia no Plano Nacional de Viação, porque 
um dia ela vai se tornar realidade. Agora, com o incre-
mento do sistema ferroviário, do modal ferroviário, para 
essa ferrovia, que era um sonho tão distante, e nós 
talvez nem tivéssemos condições de alcançar o estu-

do, está sendo, por determinação do Governo Federal, 
já estudado o seu traçado, quer dizer, está em estudo. 
Mas a EF-151, que liga Açailândia a Barcarena, Porto 
de Vila do Conde, a que me refiro hoje, está prestes a 
se tornar realidade.

Participamos de duas reuniões participativas, que 
é o nome que a ANTT deu para as audiências públicas. 

Na primeira reunião, que ocorreu no dia 14 de 
março, em Belém, no Hangar Centro de Convenções, 
estiveram presentes o Governador do Pará em exercí-
cio, Helenilson Pontes; o Secretário Especial de Produ-
ção, Sidney Rosa; o Secretário de Estado de Indústria 
e Comércio e Mineração, David Leal; os diretores da 
ANTT, o Diretor-Geral em exercício, Dr. Jorge Bastos, 
o diretor Carlos Nascimento; Marcelo José Barbosa 
Amorelli, assessor da diretoria e responsável pela 
apresentação; Emidio Adonias Santana Mota, também 
assessor da diretoria; e Jacqueline Dayana Pereira, 
assessora da diretoria. 

Ontem, nós tivemos aqui a segunda reunião par-
ticipativa. 

Lá em Belém, também estiveram presentes o Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, 
Deputado Estadual Márcio Miranda, e os Prefeitos dos 
Municípios onde a ferrovia irá passar: o Prefeito de Pa-
ragominas, o Paulinho, o Paulo Tocantins, do PSDB; 
a Prefeita de Rondon, Cristina Malcher, também do 
PSDB; a Prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, 
também do PSDB; o Prefeito de Barcarena, Carlos Vi-
laça, do PSC; além do Vice-Prefeito de Itinga, o Bosco, 
e vereadores de todos esses Municípios. Para alguns 
deles, como Paragominas e Barcarena, quase havia 
quórum para a sessão da câmara municipal, tal era o 
número de vereadores presentes.

Na segunda reunião participativa, ontem, aqui, 
em Brasília, representando o Estado do Pará, estava o 
Secretário de Indústria, Comércio e Mineração, David 
Leal. Toda a Diretoria da ANTT, a que já me referi an-
teriormente, estava presente nessa segunda reunião 
participativa. Também estava presente o Presidente da 
Associação Nacional dos Usuários do Transporte de 
Carga (Anut), Luís Henrique Valdez; o Presidente da 
Valec, Josias Sampaio Júnior, que compôs a Mesa de 
abertura da reunião participativa; o Diretor da Compa-
nhia Docas do Pará, Carlos José da Silva; o Prefeito 
de Moju, Deodoro Pantoja, o Ie-ié, também do PSDB; 
o Prefeito de Dom Eliseu, Joaquim Nogueira; e, no-
vamente, mais uma vez presente, a Prefeita Cristina 
Malcher, de Rondon do Pará; além de vereadores e 
empresários. A Associação Comercial e Industrial de 
Marabá esteve representada pelos seus diretores – e 
aqui quero saudar o Diretor Gilberto.
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Eu quero aqui fazer um relato, Senadora Ana 
Amélia, dessas duas reuniões da maior importância. 

Nessas reuniões, foi apresentado o projeto que vai 
direcionar as empresas interessadas em participar da 
licitação através de uma subconcessão da Valec. Quem 
tem a concessão dessa ferrovia é a Valec, mas a Valec 
vai, através de uma licitação, colocar a possibilidade, 
como já o fez em outros trechos da Norte-Sul, de uma 
subconcessão. Com isso, a expectativa é que, ainda no 
final deste primeiro semestre e no início do segundo 
semestre, tenhamos o início efetivo da construção da 
ferrovia. Depois, eu vou dizer, Senador Raupp, qual a 
importância dessa ferrovia.

Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu pe-

diria que a Nobre Presidente, tendo em vista que há 
poucos oradores para falar, pudesse dar depois, mais 
à frente, um pouco mais de tempo para o Flexa, pois 
vou fazer um aparte a ele aqui. Muito obrigado. V. Exª 
teve visão de futuro, e, talvez, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o que faltou no passado aos nossos 
governantes, num passado distante, foi esse planeja-
mento estratégico, esse planejamento de futuro. V. Exª 
teve essa visão com as duas emendas apresentadas 
ao meu relatório, que acatei, por saber também que 
a nossa Região Norte esteve, ao longo do tempo, es-
quecida. Eu mesmo coloquei que não estava também 
naquele projeto que veio do Governo a Rodovia Vilhena-
-Porto Velho e Porto Velho-Rio Branco-Cruzeiro do Sul 
para ligar às ferrovias peruanas, e hoje nós já estamos 
trabalhando nos estudos de Vilhena a Porto, porque 
de Lucas do Rio Verde a Vilhena, passando aqui por 
Tocantins, já está contemplada nos projetos e estudos 
do PAC. Eu consegui, no ano passado, colocar também 
esse trecho de Vilhena a Porto Velho. Já passam por 
ali mais de cinco milhões de toneladas de soja indo 
do Mato Grosso. Existem três terminais graneleiros 
em Porto Velho – da Maggi, da Cargill e da Bunge –, 
fora o porto organizado de cargas de Porto Velho, e a 
tendência é ampliar. Hoje mesmo, eu tive uma reunião 
com o Blairo Maggi, com o grupo dele, o Grupo Ma-
ggi, e toda a equipe técnica do Grupo, porque ele vai 
investir em torno de R$200 milhões num novo terminal 
graneleiro em Porto Velho. É a soja do Mato Grosso 
e de Rondônia sendo escoada pelo Rio Madeira, via 
Itacoatiara, onde atracam navios de grande capacida-
de. Então, parabéns a V. Exª pela luta em defesa do 
Estado do Pará, por essas duas ferrovias. Não tenho 
nenhuma dúvida, pela pujança, pela produção do Es-
tado do Pará, do Estado de Rondônia, de Mato Grosso 
e de outros Estados do Norte, de que essas ferrovias 
e esses projetos todos vão se tornar uma realidade, 
porque é uma necessidade, desafogando os portos do 

Sul e Sudeste do País, como o Porto de Paranaguá, 
que não comporta mais, e o Porto de Santos, assim 
como outros portos mais antigos do nosso País. É ló-
gico que essas ferrovias e esses portos do Pará e de 
Rondônia vão cada vez ter mais procura, para poder 
descolar esse eixo do transporte mais longínquo, mais 
caro e mais oneroso que os nossos portos, ferrovias e 
rodovias do Norte do País. Parabéns a V. Exª!

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Eu que agradeço, Senador Raupp. O aparte de V. Exª 
enriquece o pronunciamento e me motiva.

Eu não quero sair do tema do pronunciamento de 
hoje, mas V. Exª traz à baila um tema da maior impor-
tância que são as hidrovias. V. Exª falou da Madeira-
-Mamoré, da Madeira-Amazonas. Temos de falar da 
Araguaia-Tocantins, da Teles Pires-Tapajós.

Ainda o Valor Econômico de hoje traz uma ma-
téria em que as grandes empresas exportadoras des-
cobriram Miritituba. Miritituba é um porto no oeste do 
meu Estado, onde quase termina Santarém-Cuiabá, 
no Rio Tapajós.

Todas essas grandes empresas tradings do agro-
negócio de soja, tanto do grupo Maggi, do Senador 
Blairo Maggi, como a Cargill, a Bunge, estão também 
instaladas em Miritituba ou se instalando em Miriti-
tuba, porque não há mais como conviver com o que 
está acontecendo hoje. Os caminhões não chegam ao 
Porto de Paranaguá, e o Brasil perde produtividade – 
vou me referir a isso mais à frente – ao insistir em sair 
pelo modal rodoviário em vez de ir pelo ferroviário ou 
pelo hidroviário, cuja relação é de 1, 4, 8 no custo do 
transporte.

Agradeço a V. Exª e retorno ao tema da Ferrovia 
151, ligando Açailândia a Porto de Vila do Conde, em 
Barcarena.

O objetivo das duas reuniões foi colher contribui-
ções para as minutas de edital e contrato e para os 
estudos preliminares para a concessão do trecho fer-
roviário entre Açailândia, no Maranhão, e Porto de Vila 
do Conde, no Município de Barcarena, no meu Estado 
do Pará, compreendendo cerca de 480 quilômetros. Os 
interessados em contribuir para as minutas de edital e 
contrato e os estudos preliminares para a concessão 
do trecho ainda podem fazê-lo por escrito, na página 
da ANTT, até o próximo dia 1º de abril.

Após essa etapa, será então lançado, entre maio 
e junho, segundo informações da ANTT, o edital na 
sua versão final. A sessão pública deverá ocorrer em 
junho, e a assinatura do contrato de concessão, até 
setembro deste ano de 2013. Deus queira, Senador 
Raupp, que esse cronograma da ANTT realmente se 
realize, porque teremos, como disse, em meados do 
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segundo semestre de 2013, o início efetivo da implan-
tação da ferrovia.

O trecho citado tem a previsão de ser concluído 
em quatro anos, a partir da data de assunção pela 
empresa vencedora. O investimento previsto é de 
R$2,6 bilhões.

Até questionei, Senadora Ana Amélia, com a 
ANTT, se esse prazo de quatro anos era em função 
técnica para construir os 480 quilômetros ou orça-
mentária. O Diretor da ANTT, Carlos Nascimento, dis-
se que é questão técnica e que não dá para construir 
em menos tempo. Eu disse, então, que o Brasil tem 
que avançar, porque, na China, uma ferrovia de 480 
quilômetros é construída em um ano.

Então, tenho certeza absoluta de que temos qua-
lificação técnica, capacidade técnica de fazer o que se 
faz na China também. Se não é questão orçamentá-
ria, então podemos diminuir esse prazo, encurtar esse 
prazo, pelo menos, para dois anos e não quatro anos.

E quero aqui me referir a algumas propostas que 
foram levadas a essas duas reuniões participativas.

Quero deixar registrado aqui, nos Anais do Sena-
do, que essa ferrovia, ligando, como eu disse, Açailândia 
a Barcarena, não pode levar em consideração apenas 
o menor caminho. O menor caminho entre dois pontos 
é uma linha reta. Nem sempre essa linha reta atende 
aos anseios da sociedade. E eu disse, nas audiên-
cias, Senador Raupp, que, antigamente, se implanta-
vam projetos no Brasil só pela vertente da técnica, da 
necessidade do projeto – técnica econômica. Então, 
foi feito assim em Tucuruí. Vamos fazer Tucuruí aqui.

Hoje é diferente. Hoje, para se implantar um pro-
jeto desses, é preciso ter, evidentemente, a parte 
econômica e técnica para viabilizar o projeto – não se 
pode abrir mão disso –, mas também a vertente am-
biental, que tem que estar dentro dos princípios de 
atendimento ao meio ambiente, e, principalmente, a 
vertente social, ou seja, tem que atender à população. 
Então, eu disse, na audiência, que o Pará não podia 
mais sofrer, Senadora Ana Amélia, o que passou com 
o Linhão de Tucuruí.

O paraense, a população do meu Estado ficou 
décadas vendo a energia passar nos linhões. V. Exª 
precisava ver, Senadora Ana Amélia, que a energia 
emite um ruído, um zumbido. A população ficava aqui 
embaixo, ouvindo o zumbido da energia, com o linhão 
passando lá em cima, e usava lamparinas ou geração 
a diesel, porque não fizeram as estações, as subes-
tações de rebaixamento. Ora, isso não acontece, não 
pode acontecer mais no momento atual.

Então, eu quero alertar, e fiz isso a ANTT, que 
essa ferrovia – não basta ligar os dois pontos – tem 
que atender ao planejamento estratégico de desen-

volvimento do Estado do Pará; ela tem que atender à 
vocação, à vantagem, ao desenvolvimento econômico 
do Estado e dos Municípios por onde ela vai passar. 
Nós vamos precisar, pelo menos, de três estações in-
termediárias para que os Municípios possam levar até 
a ferrovia as suas cargas, a sua produção e os passa-
geiros possam acessar também a ferrovia no trecho 
ao longo dos 480 quilômetros.

Então, isso é importante e está registrado.
O Governo do Estado, o Governador Simão Ja-

tene e o Governador Helenilson Pontes, em exercício, 
encaminharão à ANTT um documento registrando isso, 
para que fique definitivamente acertado que o Estado 
do Pará tem que ser ouvido com relação ao traçado e 
com relação ao objetivo final da ferrovia.

Quero também deixar aqui o nosso apoio a uma 
solicitação apresentada, na audiência de ontem, pela 
Associação Industrial e Comercial de Marabá. Eles 
levaram uma solicitação para que o trecho da ferrovia 
que liga Marabá até Açailândia – uma ferrovia da Vale 
do Rio Doce, hoje Vale; uma ferrovia privada...

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não 

há como essa ferrovia não ser integrada ao sistema 
norte-sul. De tal forma que, em vez de ser Açailândia-
-Barcarena, seja Marabá-Açailândia-Barcarena.

Deixei também esse registro lá na audiência 
para que o Presidente Bernardo Figueiredo, da EPL, 
a Valec e a ANTT possam ver de que forma integrar 
esse trecho, porque, como é uma rodovia privada da 
Vale, ela transporta quem ela quer, quando ela quer e 
pelo preço que ela quer. Então, todos os empresários 
daquela região, que é uma região que explode em 
crescimento e tem polo em Marabá, não querem e 
solicitam que isso não continue, porque é um entrave 
para o desenvolvimento do nosso Pará. Tem que ser 
uma ferrovia integrada a esse sistema.

Quero também aqui dizer, rapidamente, Srª Pre-
sidente, Senadora Ana Amélia...

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

iria fazer alguns outros comentários sobre a diferença 
entre o transporte ferroviário, o transporte rodoviário e 
o hidroviário. Em função de o meu tempo ter encerrado, 
vou pedir dois minutos para poder concluir.

Quero dizer que farei dois projetos. Em 2000, 
ainda no governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, tinha o PLC nº 18, de 2000. Esse PLC foi 
aprovado com a relatoria do saudoso Senador Eliseu 
Resende, em 17 de dezembro de 2008.

E, naquela época, Senador Valdir Raupp, fiz uma 
emenda, que o Senador Eliseu Resende também aca-
tou, contemplando o Porto do Espadarte, porque essa 
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ferrovia, que liga Açailândia a Barcarena, tem de fazer 
Barcarena-Porto de Espadarte, que é o futuro porto de 
exportação para o Brasil. Então, eu fiz essa emenda, 
colocando, no Plano Nacional de Viação, o Porto de 
Espadarte. Foi aprovada aqui e na Câmara. Lamen-
tavelmente…

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – … 

a Presidenta Dilma vetou o Porto de Espadarte. Vou 
refazê-la. Já que não conseguimos derrubar os vetos, 
eu vou refazer a emenda para colocar de novo o Porto 
de Espadarte, como farei, também, uma emenda esten-
dendo a ferrovia de Barcarena até Porto de Espadarte.

Já está acertado, com a EPL e com…
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

… a ANTT e a Valec, que o concessionário do trecho 
de Açailândia a Barcarena também terá o direito, no 
futuro, do trecho de Barcarena até Espadarte. Farei 
a emenda para colocar no Plano Nacional de Viação 
esse trecho mais à frente, que é da maior importância 
para o meu Estado.

Quero aqui, Senadora Ana Amélia, agradecer 
a V. Exª e dizer que essa notícia é auspiciosa para o 
Pará e para o Brasil.

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 

Porto de Vila do Conde vai ajudar a escoar, seja pela fer-
rovia, seja pela hidrovia do Tocantins, seja pela rodovia 
Santarém-Cuiabá, seja pela ferrovia Santarém-Cuiabá. 
Tudo vai escoar em um dos portos. Vai ser Miritituba, 
Santarém, Vila do Conde. Vamos ter a possibilidade 
de ajudar o Brasil, para desatar o nó do gargalo da 
infraestrutura que hoje existe no País.

E há um dado importante, só para ficar registrado, 
já que se fala tanto da questão do gargalo da infraes-
trutura. Este dado é muito importante aqui, Presidenta.

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A 
relação de investimento proporcional ao PIB do Brasil 
e da China. O Brasil usou 0,33% do PIB; o Ministério 
dos Transportes usou 0,33% do PIB, em 2011, e apli-
cou tão somente R$13,5 bilhões. Em 2012, 0,21%, com 
R$9,2 bilhões. E aí querem desatar o nó logístico. A 
China, Presidenta Ana Amélia, aplicou 13,4% do PIB. 
Vou repetir: o Brasil, em 2012, 0,21% do PIB.

(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A 

China, em 2012, 13,4% do PIB; e a Índia, 6% do PIB. 
Não há como desatar o nó com investimentos tão in-
significantes como faz o Governo atual.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. 
Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro. V. Exª, que 
representa o Estado do Pará, aborda um tema crucial, 
que é a questão da logística, especialmente na Região 
Norte do País.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 217, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 255, inciso II, 
alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, que seja ouvida, também, a Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática – CCT, sobre o PROJETO DE LEI DO 
SENADO Nº 085, de 2013, que “Proíbe a cobrança 
de roaming nacional ou adicional por chamada, em 
localidades atendidas pelas mesmas redes das ope-
radoras de telefonia móvel contratada”. 

 Sala das Sessões, de março de 2013. – Senador 
Walter Pinheiro.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 219, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, ao Município de 
Maraã, que comemora no dia 25 de Março de 2013, 
bem como seja encaminhado o referido voto ao Prefeito 
senhor Cícero Lopes da Silva, no seguinte endereço: 
Prefeitura: Av. Castelo Branco, 110 – Centro. Maraã/
AM. CEP: 69.490-000.

Justificação

Maraã é um município brasileiro do interior do es-
tado do Amazonas, Região Norte do país. Pertencente à 
Mesorregião do Norte Amazonense e Microrregião de Ja-
purá, localiza-se a noroeste de Manaus, capital do estado, 
distando desta cerca de 615 quilômetros. 

Sua população, estimada pelo IBGE em 2012, 
era de 17 596 habitantes, sendo assim o quadragé-
simo primeiro município mais populoso do estado do 
Amazonas e o mais populoso de sua microrregião. 
Sua produção agropecuária é baseada no cultivo de 
mandioca, arroz, banana e cítricos. 

Além da extração de madeira, borracha e cas-
tanha, a pecuária é outra atividade de destaque, re-
presentada principalmente por bovinos e suínos com 
produção de carne e de leite destinada ao consumo 
local. Praticada de forma artesanal, a pesca é abun-
dante, suprindo as necessidades da população local 
e sendo exportada aos municípios vizinhos. A deno-
minação “Maraã” provém do igarapé de mesmo nome, 
cuja foz, no Japurá, está situada a sede do município. 
O município de Maraã é banhado pelo rio Japurá, que 
o atravessa de um extremo a outro. Quando o Cel. Jo-
aquim Tonico Valente era Governador (1763-1779) da 
Capitania, foram fundadas nas margens do Japurá, em 
território hoje do município de Maraã, as povoações de 
Santo Antonio do Mapiri, São Matias e São Joaquim 
do Macapiri, atualmente desaparecidas. 

A denominação “Maraã” provém do igarapé de 
mesmo nome, cuja foz, no Japurá, está situada a sede 
do município. O município de Maraã é banhado pelo rio 
Japurá, que o atravessa de um extremo a outro. Quando 
o Cel. Joaquim Tonico Valente era Governador (1763-
1779) da Capitania, foram fundadas nas margens do 
Japurá, em território hoje do município de Maraã, as 

povoações de Santo Antonio do Mapiri, São Matias e 
São Joaquim do Macapiri, atualmente desaparecidas. 

Na cultura atualmente vem se destacando o FES-
TIVAL DOS BOTOS DE MARAÃ, que acontece no final 
do mês de Julho, levando para o remanso os Botos 
Tucuxi e Vermelho, quando chega nos meses próximos 
do festival a cidade fica toda divida, e a animação toma 
conta dos moradores e visitantes que vem prestigiar 
o nosso festival, mais não é o festival dos botos que 
engrandece a nossa cultura, mais tambem a festa da 
padroeira Nsa. da Conceição, o Anivérsario da Cidade, 
as Festas Juninas e muito mais. 

No lazer, Maraã também se destaca com suas 
belas praias que surgem com a chegada do verão e a 
seca dos rios, os moradores e visitantes lotam as praias 
para se refrescar e aproveitar o sol nos domingos. pra 
quem gosta de tranquilidade, uma opção é Orla de 
Maraã, construída recentemente é uma opção de la-
zer tanto de dia quanto a noite, no local encontramos 
bares, lanches e restaurante, duas quadras de areia 
uma pista de cooper, e muito mais. 

Parabéns ao Município Maraã, a princesinha do 
Japurá!.

Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO  
Nº 220, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao Município de Japurá, 
que está comemorando 49 anos, no dia 30 de Março 
de 2013, bem como seja encaminhado o referido voto 
ao Prefeito senhor Raimundo Guedes dos Santos, no 
seguinte endereço: Prefeitura: Av. Amâncio, s/n – Cen-
tro. Japurá/AM. CEP: 69.495-000. 

Justificação

Japurá é um município brasileiro localizado no 
interior do estado do Amazonas. 

Pertencente à Mesorregião do Norte amazonen-
se microrregião homônima. De acordo com estimativas 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
sua população é de 7.448 habitantes em 2012, o que faz 
do município o menos populoso do estado. O município 
recebe esse nome devido ao rio Japurá, afluente do rio 
Solimões e um dos mais importantes rios do estado. 

O rio Japurá atravessa todo o território do municí-
pio de um extremo ao outro, apresentando uma largura 
de 2 quilômetros. Suas águas são límpidas, contras-
tando com as do rio Solimões, que se apresentam de 
maneira barrenta. 
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Sua população estimada em 2011 era de 7 388 ha-
bitantes. Ponto logístico estratégico, situado entre as 
bacias do rio negro e solimões, formando uma liga-
ção importante, podendo ser explorado futuramente 
para desenvolvimento da região. Possui uma área de 
56.042,99 km². A flora e a fauna são importantes. Na 
primeira a seringueira e madeira são de boas quali-
dades. E na segunda destacam-se pelas suas várias 
espécies de peixes e aves (patos, marrecos, gansos 
e perus). 

Parabéns a população japuraense!.
Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Se-

nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO  
Nº 221, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, a Márcia Perales, 
que foi eleita membro da Academia Amazonense de 
Letras, no dia 25 de Março de 2013, bem como seja 
encaminhado o referido voto no seguinte endereço: 
Academia Amazonense de Letras: Av. Ramos Ferreira, 
1009 - Centro Manaus - AM, 69010-120.

Justificação

A doutora em Serviço Social e reitora da Univer-
sidade Federal do Amazonas (Ufam) Márcia Perales 
Mendes Silva, 48, foi eleita, no dia 25 de Março de 
2013, a mais nova imortal da Academia Amazonense 
de Letras, com 19 votos. Ela ocupará a 40ª vaga que 
pertencia ao poeta amazonense Luiz Bacellar, o qual 
morreu, em setembro de 2012, aos 84 anos, vítima de 
câncer no pulmão.

A posse da nova imortal deve ocorrer, conforme 
regimento interno da entidade, em até seis meses. 
Concorreram ao cargo junto a Perales outros três can-
didatos: Padre João Mendonça – que teve 16 votos -, e 
os escritores Diogo Melo e Cláudio Fonseca. Os dois 
últimos não foram votados. 

Dra. Perales é formada pela Ufam em Serviço 
Social, tem especialização em Educação e mestrado 
e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Ela ocupou, por quatro anos, o cargo de pró-
-reitora de Extensão e Interiorização na UFAM e, há 
três anos e meio, atua como reitora da instituição, fi-
gurando, hoje, como candidata à reeleição ao cargo.

Nascida em 27 de abril de 1964, Perales leva no 
currículo duas publicações de peso de sua autoria, 
conforme informações da Academia: “O assistente so-
cial e as mudanças no mercado do trabalho” (autora e 
organizadora – publicado pela Editora da Ufam, Edua, 

em 2005) e “Expressões do mundo do trabalho con-
temporâneo: um olhar para os trabalhadores do parque 
industrial de Manaus”, editado pela Edua (editora Edua, 
2010). Além disso, possui dezenas de artigos publica-
dos em periódicos científicos e desenvolve atividades 
de pesquisa junto à universidade. O acritica.com tentou 
contato com a reitora, mas não obteve sucesso, pois a 
mesma encontrava-se, na noite desta segunda-feira, 
participando de uma atividade acadêmica.

Parabéns Dra. Márcia Perales por se tornar a 
mais nova Imortal.

Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO  
Nº 222, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, ao Partido Comunista 
do Brasil – PCdoB, pelo seu aniversário de 91 anos de 
fundação, ocorrido no dia 25 de Março de 2013, bem 
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente 
do PCdoB senhor Renato Rabelo no seguinte ende-
reço: Rua Rego Freitas, 192 – Bairro República – São 
Paulo/SP. CEP: 01.220-010.

Justificação

Fundado em 1922, o Partido Comunista do Bra-
sil é o partido mais antigo do país. Viveu 60 anos na 
clandestinidade. Em 1962, rechaçou o oportunismo 
de direita, reorganizou-se, adotando a sigla PCdoB, 
e realçou sua marca revolucionária. Muito perseguido 
pelo regime militar, dirigiu a Guerrilha do Araguaia em 
1972 a 1975. Ao fim da ditadura, alcançou a legalida-
de. Vive hoje uma das suas fases mais promissoras.

O PCdoB guia-se pela teoria científica de Marx, 
Engels e Lênin, e desenvolvida por outros revolucio-
nários. Procura aplicá-la criativamente a realidade do 
Brasil e desenvolvê-la sem cessar.

O princípio básico da organização do PCdoB 
é o centralismo democrático, que estimula a expres-
são das pessoas de forma livre e responsável para a 
construção das orientações partidárias sob um único 
centro dirigente e no qual as decisões tomadas são 
válidas para todos, subordinando o interesse individu-
al ou da minoria ao do coletivo, ou da maioria. Assim, 
o Partido age como um todo uno, onde a unidade de 
ação é sua força. 

O PCdoB é um partido com convicções, prin-
cípios e compromisso que quer um Brasil socialista, 
um país verdadeiramente democrático e soberano. A 
conquista deste objetivo estratégico passa pela vitória 
da linha política aprovada na sua 9ª Conferência Na-
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cional: atuar pelo êxito do governo Lula na realização 
das mudanças. 

No âmbito do governo da presidenta Dilma e em 
unidade com partidos aliados, o PCdoB é correspon-
sável pelas vitórias do povo brasileiro, alcançadas nos 
marcos dos governos progressistas instalados no país 
a partir da primeira eleição de Lula. 

Parabéns a todos os socialistas, os de saudosa 
memória e os contemporâneos: parabéns ao Partido 
Comunista do Brasil.

Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO  
Nº 223, DE 2013 

Requeiro, nos termos regimentais, seja apresenta-
do pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento 
do Padre Renzo Rossi, apresentando condolências à 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.

Justificação

Faleceu nessa última segunda-feira, dia 25 de 
março, às seis horas da manhã em Florença na Itália 
o Padre Renzo Rossi.

Nascido na Itália Renzo Rossi tornou-se padre 
ao completar 23 anos. O sonho de ajudar as pessoas 
mais pobres em outra região do mundo fez com que 
ele viesse morar no Brasil em 1965. Estabeleceu-se 
em Salvador onde atuou ativamente nas comunidades 
de São Caetano e Fazenda Grande.

Certo dia foi procurado por familiares do preso 
político Benjamim Ferreira de Souza, detido na Pe-
nitenciária Lemos Brito, que lhe pediam assistência 
e conforto espiritual naqueles tempos tão sombrios. 

A partir daquele momento sua trajetória missio-
nária passaria a ser marcada profundamente por um 
trabalho pastoral dedicado aos presos políticos e as 
suas famílias, e a uma luta diuturna e incansável con-
tra a violência, as torturas e ao arbítrio. 

Depois de andar pelas cadeias brasileiras, em 
1978 foi à Europa com a missão de organizar a pres-
são para uma anistia ampla, geral e irrestrita. Em 1979, 
ajudou financeiramente na fuga de Theodomiro dos 
Santos. Padre Renzo deixou o Brasil em 1997, mas 
manteve sempre contato com a nossa terra, nos visi-
tando regularmente. 

A história do Padre Renzo será contada em um 
documentário Inspirado no livro As asas invisíveis do 
padre Renzo, do jornalista e escritor e deputado fede-
ral baiano Emiliano José, e que será produzido pela 
TVE, em parceria com a TV Brasil.

Longa vida à memória do Padre Renzo Rossi!
Sala das Sessões, – Senador Lídice da Mata.

REQUERIMENTO  
Nº 224, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, seja apresentado pelo 
Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Con-
gratulações e Aplausos ao município de Salvador, em 
homenagem aos 464 anos da fundação da Cidade de 
Salvador, bem como seja encaminhado o referido voto 
à Câmara Municipal e à Prefeitura de Salvador.

Justificação

Em 29 de março de 1549, Tomé de Souza, im-
portante militar e político português, nomeado gover-
nador-geral, desembarcou em Salvador, na localidade 
atualmente denominada praia do Porto da Barra. Tra-
zia consigo um Regimento (que ficou conhecido como 
Regimento Tomé de Souza) mandado redigir pelo rei 
de Portugal, dom João III, que estabelecia as normas 
jurídicas a vigorar na Colônia, e a determinação de “er-
guer uma fortaleza e uma povoação” na Baía de Todos 
os Santos. Surgia, assim, a cidade de São Salvador, 
primeira capital do Brasil-Colônia. 

Primeira Capital de nosso Brasil, hoje uma me-
trópole de quase três milhões de habitantes, terceira 
capital mais populosa do país. Salvador é conhecida 
internacionalmente pelo seu carnaval, festas populares 
e pelo mais importante patrimônio edificado barroco 
das Américas, tombado pela UNESCO, em 1985, como 
Patrimônio da Humanidade. 

Em decorrência de injustiças históricas, sobretudo 
herdadas do regime escravista oficialmente vigente no 
país por mais de trezentos anos, a cidade é também a 
que apresenta índices alarmantes de exclusão social, 
constatáveis nas condições precárias de suas habita-
ções nos bairros periféricos, alta taxa de desemprego, 
baixa renda e escolaridade.

Salvador é a cidade mais negra do mundo fora da 
África! Mais de 80% da população é afrodescendente. 
A comida, a religião, a cultura, a música, a dança e a 
arte provenientes dos povos africanos são manifesta-
ções que marcam fortemente a identidade histórica e 
a face reconhecida pelos brasileiros e pelos povos de 
todo o mundo da cidade de Salvador.

Salvador se consolidou como um dos mais im-
portantes polos turísticos do país pela sua história, 
cultura e belezas naturais. Convém ressaltar o empe-
nho da Secretaria de Turismo e a Bahiatursa, órgãos 
oficiais de turismo do estado, na divulgação da cidade 
no Brasil e no exterior, além da captação de eventos, 
voos internacionais, empreendimentos na área de ho-
telaria, entre outras ações, para fortalecer e ampliar a 
atividade turística em Salvador e no estado da Bahia. 
Hoje Salvador oferece várias modalidades de turismo, 
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a exemplo de turismo étnico-afro, turismo náutico, tu-
rismo cultural e turismo de negócios.

Mesmo nessa data festiva é preciso que se diga 
também que Salvador é uma cidade que terá de su-
perar muitos pontos críticos que hoje dificultam o seu 
desenvolvimento social, político e econômico, condição 
indispensável para a melhoria da qualidade de vida da 
população, propiciando a todos os soteropolitanos a 
alegria e o bem-estar de viver em seu espaço urbano. 

Salvador é uma cidade caracterizada pela falta 
sistemática de planejamento. Houve apenas duas ex-
periências de grande magnitude nessa área. A primeira 
deu-se na década de 1940, com o EPUCS – Escritório 
do Planejamento Urbanístico da Cidade do Salvador, 
cujo trabalho ficou conhecido como Plano Mário Leal 
Ferreira, em homenagem ao seu coordenador e a ou-
tra experiência em meados da década de 1970, surge 
um novo esforço de planejamento com a elaboração 
do PLANDURB – Plano de Desenvolvimento Urbano 
da Cidade do Salvador e do EUST – Estudo de Uso 
do solo e Transportes da Região Metropolitana de Sal-
vador, financiado pela Finep. 

Nada de significativo, em termo de planejamento, 
aconteceu desde então. 

A aprovação do plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano da cidade do Salvador sempre gerou polêmicas. 
O primeiro projeto aprovado foi em 2004 (Imbassay), 
sem a divulgação das informações e dos documen-
tos, nem a participação da população nas discussões.

Na administração seguinte, 2005, (João Henri-
que), iniciou-se o debate e a revisão sobre o PDDU 
da cidade. Em fevereiro de 2008, foi sancionado pelo 
prefeito, o projeto que na madrugada do dia 28 de 
dezembro foi aprovado numa conturbada sessão na 
Câmara de Vereadores. 

Em 2012, na segunda gestão de JH, foi apro-
vado o PDDU da Copa e a nova LOUS (Lei Orgânica 
de Uso e Ordenamento do Solo) apesar da grande 
mobilização dos segmentos organizados da cidade 
e entidades com o CREA que alegou irregularidades 
e possíveis ilegalidades na aprovação da nova Lous 
e também se mostrou contrária à aprovação das mu-
danças no PDDU da Copa. 

Enfim, segundo, denúncias veiculadas na im-
prensa essas alterações favorecem as grandes incor-
poradoras em detrimento dos interesses da população 
de Salvador. 

Salvador é uma das doze cidades-sedes da Copa 
de 2014 e também da Copa das Confederações que 
será realizada entre 15 e 30 de junho de 2013.

Grandes esforços vem sendo desenvolvidos pelo 
Governo Federal e Estadual em apoio à Prefeitura Mu-
nicipal. Destacamos entre esses esforços a conclusão 

da Arena Fonte Nova. O empreendimento é uma Par-
ceria Público-Privada entre o Governo do Estado e a 
Fonte Nova Negócios e Participações (FNP) conces-
sionária formada pelas empresas Odebrecht Partici-
pações e Investimentos e OAS. Com capacidade para 
50.000 pessoas terá sua inauguração num certamente 
histórico BA-VI, no próximo domingo dia 07 de abril.

Como prefeita que fui, com muito orgulho, de mi-
nha cidade, hoje senadora, renovo aqui nesta moção 
que apresento ao Senado Federal meu compromisso, 
que é um compromisso de vida para que enfim Salva-
dor se torne realmente, além de cidade-mãe do Brasil, 
uma cidade-mãe para os soteropolitanos e de todos 
que a visitam e a admiram.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
N° 225, DE 2013

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constitui-

ção Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do 
Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas ao Sr. 
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento as seguintes informações:

1. Existe levantamento oficial sobre a situação 
dos abatedouros clandestinos de animais no 
Brasil? Detalhar.
2. Quais são os programas, serviços e políticas 
públicas de combate e fiscalização ao abate 
clandestino de animais no Brasil sob a respon-
sabilidade do Ministério? Detalhar.
3. Quais são os resultados das auditorias do 
Ministério nos serviços de inspeção e fiscali-
zação dos Estados, DF e Municípios quanto 
aos produtos de origem animal?
4. Quais são os resultados das fiscalizações 
do Ministério na inspeção de produtos de ori-
gem animal dos últimos 2 (dois) anos em todo 
o País?
5. No tocante à cidade de Vazante, MG, o Mi-
nistério tem ou teve conhecimento dos aba-
tedouros clandestinos de animais instalados 
naquele município?
6. Que medidas concretas já foram ou serão 
tomadas para identificar os responsáveis pe-
los abatedouros?
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7. Que providências o Ministério da Agricul-
tura vai adotar com relação aos abatedouros 
identificados no município?
8. Já foram ou serão adotadas medidas de res-
ponsabilização cível, administrativa e criminal 
do Município e dos responsáveis pelos abate-
douros clandestinos do município de Vazante?
9. Já foram identificados os compradores ou 
comercializadores das carnes produzidas nos 
abatedouros de Vazante? Uma vez identifi-
cados, quais medidas de responsabilização 
serão adotadas?

Justificação

Denúncia da Revista Veja, de 27 de março de 
2013, intitulada “Cabeças Cortadas”, revela a exis-
tência de abatedouro clandestino de gado na cidade 
de Vazante (MG) e informa que cerca de “um terço da 
produção bovina consumida pelos brasileiros” provém 
de corte ilegal de carne. A reportagem menciona, tam-
bém, que o próprio Ministro teria conhecimento do fato, 
o que agrava sensivelmente a situação, uma vez que a 
conduta dos responsáveis pelo matadouro pode con-
figurar ilícito penal previsto no artigo 7º, inciso VII, da 
Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, in expressis:

Art. 7º. Constitui crime contra as relações de 
consumo:
(...)
IX - vender, ter em depósito para vender ou 
expor à venda ou, de qualquer forma, entregar 
matéria-prima ou mercadoria, em condições 
impróprias ao consumo;
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 
ou multa.

Na mesma linha, o Código de Defesa do Con-
sumidor aponta para a proibição total e absoluta de 
comercialização de “qualquer produto ou serviço em 
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 
oficiais competentes.” (art. 39, inc. VIII).

Portanto, considerando a necessidade de esta 
Casa ter uma noção real e concreta da situação atu-
al das políticas e dos serviços públicos que visem à 
garantia da origem de produtos animais, em particu-
lar relacionados à atuação dos órgãos e autoridades 
públicas no município citado pela reportagem, reque-
remos as informações acima.

Sala das Sessões, de março de 2013. – Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 226, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, inserção em 
ata de voto de pesar e apresentação de condolências 
à família pelo falecimento de Maria Cândida Portinari.

Justificação

É com grande pesar que registramos o falecimen-
to de Maria Cândida Portinari, neta do artista plástico 
Cândido Portinari, filha de João Cândido Portinari e 
Maria Edina. Apresentamos condolências, solidariedade 
e carinho à família da jovem, que tinha apenas 17 anos.

Sala das sessões, – Senador Inácio Arruda.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – 

ORDEM DO DIA
Consta da pauta da presente sessão, como item 1, 

o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013. Não ten-
do notícia de acordo de Liderança para a sua aprecia-
ção, a Presidência declara encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 3, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento 
de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, 
de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril 
de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxí-
lio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei 
nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e dá 
outras providências. (proveniente da Medida 
Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador 
Jayme Campos (DEM/MT), favorável, nos ter-
mos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2013, que oferece.
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2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 

114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Com-
plementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que estabelece normas sobre o cálculo, a en-
trega e o controle das liberações dos recursos 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Com-
plementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues, 
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que 
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB 
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezem-
bro de 1989, que estabelece normas sobre o 
cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e dá 
outras providências, para dispor sobre crité-
rios de distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá 
outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Com-
plementar, do Senador Marcelo Crivella, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 

critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

5 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174, 

de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ricardo Ferraço, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de de-
zembro de 1989, que estabelece normas sobre 
o cálculo, a entrega e o controle das liberações 
dos recursos dos Fundos de Participação e 
dá outras providências, para dispor sobre os 
critérios de distribuição do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Com-
plementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62, 
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece 
os critérios de rateio do Fundo de Participação 
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Com-
plementar, do Senador João Vicente Claudino, 
que estabelece critérios para a repartição dos 
recursos do Fundo de Participação dos Esta-
dos e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
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8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Com-
plementar, do Senador Francisco Dornelles, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de 
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de ju-
lho de 1992, para estabelecer os critérios de 
rateio do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.

9 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR 
(Em urgência, nos termos  

do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II) 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei  

do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 
100 e 114, de 2012, todos Complementares)

Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Com-
plementar, do Senador Cristovam Buarque, 
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28 
de dezembro de 1989, que estabelece nor-
mas sobre o cálculo, a entrega e o controle 
das liberações dos recursos dos Fundos de 
Participação e dá outras providências, para 
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da 
CAE.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, 
III, f, devem comparecer a essa Casa, anual-
mente, para prestar contas de suas atividades 
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
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do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

16 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

17 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

18 
REQUERIMENTO  
Nº 116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214, 
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de 
que tenha tramitação autônoma (benefícios 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

19 
REQUERIMENTO  
Nº 161, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
161, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (exoneração de fiança).
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, como 
orador inscrito.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. 
Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio 
Senado, telespectadores da TV Senado, a globalização 
e a tecnologia têm imposto ao mundo contemporâneo 
uma competição desenfreada nos mais variados cam-
pos de atividade, notadamente no campo empresarial, 
em que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação 
desempenham papel crucial no aumento da compe-
titividade das nossas empresas. Não há chance, Srª 
Presidenta, hoje em dia, de disputar espaço no inóspito 
mercado global sem fazer pesados investimentos em 
ciência e tecnologia. Todos os grandes países, todas 
as grandes potências mundiais só se desenvolveram 
por meio da ciência e da pesquisa. O último exemplo 
foi o da Coréia do Sul, que há 30 anos era um país 
subdesenvolvido e, hoje, é um país de primeiro mundo. 
A China está entrando nessa era também, e muitos 
outros países.

Foi pensando nisso que a Presidenta Dilma Rous-
seff lançou o Plano Inova Empresa. Como o próprio 
nome indica, o plano se destina a tornar as empresas 
brasileiras mais competitivas no mercado internacional, 
por meio da inovação tecnológica e do consequente 
aumento da sua produtividade.

Não se poderia pensar em ação mais oportuna. 
O Plano Inova Empresa irá disponibilizar, neste ano e 
no próximo, quase R$33 bilhões para que as empresas 
brasileiras invistam em tecnologia e inovação. Serão 
financiadas empresas de todos os portes dos setores 
industrial, agrícola e de serviços.

O plano tem quatro linhas de financiamento para 
as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação: 
crédito para as empresas, R$20,9 bilhões; fomento a 
projetos desenvolvidos em parceria entre empresas e 
instituições de pesquisa, R$4,2 bilhões; participação 
acionária em empresas de base tecnológica, R$2,2 
bilhões; e subvenção econômica a empresas R$1,2 
bilhão.

Do montante total destinado ao Plano, R$23,5 
bilhões têm como endereço sete eixos estratégicos: 
Agropecuária e Agroindústria; Energias; Petróleo e 
Gás; Complexo da Saúde; Complexo Aeroespacial e 
de Defesa; Tecnologia da Informação e Comunicação; 
e Sustentabilidade Ambiental. Todos, projetos impor-
tantíssimos para o desenvolvimento do nosso País.

A linha de crédito para empresas oferecerá, como 
já disse, R$20,9 bilhões, com taxas de juros subsidia-
das variando entre 2,5% e 5% ao ano, em prazo de 

12 anos para pagamento do empréstimo, com quatro 
anos de carência. Com quatro anos de carência! Olhem 
só, vou até repetir: 2,5% e 5% ao ano, em prazo de 
12 anos para pagamento do empréstimo, com quatro 
anos de carência. Esses financiamentos ficarão a car-
go do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação.

Preocupado com pequenas empresas que atuam 
em setores estratégicos não abrangidos pelo Plano 
Inova Empresa, o Governo também criou uma linha 
de crédito de R$5 bilhões, para atender a essas em-
presas, uma ação importante de fomento com foco 
bastante dirigido.

Também participarão do Inova Empresa a Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP), a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Num 
esforço conjunto, essas instituições aportarão recur-
sos da ordem de R$7,9 bilhões no desenvolvimento 
tecnológico da cadeia produtiva de petróleo e gás; em 
energias renováveis; em pesquisa e desenvolvimento 
em telecomunicações; e em apoio ao micro e peque-
no empresário.

O Plano Inova Empresa será coordenado por um 
comitê gestor composto pela Casa Civil da Presidência 
da República, pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, da Fazenda e da Indústria, Desenvolvi-
mento e Comércio Exterior, e pela Secretaria de Micro 
e Pequena Empresa. Participarão também do comitê 
os Ministérios da Defesa, da Saúde, da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, da Educação, do Trabalho 
e Emprego, das Comunicações, de Minas e Energia 
e do Meio Ambiente.

Como se vê, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, trata-se de um plano ambicioso e bem articu-
lado, com recursos e participação ampla de todos os 
segmentos do Governo, que tem tudo para dar exce-
lentes frutos. 

O Inova Empresa representa uma oportunidade 
espetacular para o desenvolvimento das empresas 
brasileiras de todos os portes e dos mais variados 
setores da atividade econômica.

Estão de parabéns a Presidente da República 
Dilma Rousseff, o Vice-Presidente da República Michel 
Temer, que tem sido um parceiro importante na luta de 
combate à pobreza e desenvolvimento do nosso País, 
da política de fronteiras, de fiscalização e desenvolvi-
mento das nossas fronteiras, dos nossos Estados de 
fronteira – ficou a cargo do Vice-Presidente da Repú-
blica todo esse trabalho –, e todo o seu Governo, por 
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essa iniciativa, com amplo potencial para produzir re-
sultados os mais benéficos para a sociedade brasileira 
e para o desenvolvimento econômico e social do País.

Encerro, Srª Presidente, a minha fala, mais uma 
vez, agradecendo. Além de parabenizar a Presidente 
da República, mais uma vez, todos os ministérios en-
volvidos, as empresas envolvidas nesse grande projeto, 
que é o Inova Empresa, finalizo também agradecen-
do o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, 
o trabalho que a Bancada de Rondônia fez, liderado 
pela Deputada Marinha Raupp, pela aprovação do 
projeto da transposição dos servidores do Estado de 
Rondônia, do ex-Território, hoje Estado, para os qua-
dros da União.

Tive o privilégio, por duas vezes seguidas, tanto 
na PEC, da qual fui o relator aqui no Senado Federal, 
como também agora, no PLC nº 2, que veio da Câma-
ra, encaminhado pela Presidente da República, para 
regulamentar o salário dos servidores. 

Tivemos apoio dos oito Deputados Federais de 
Rondônia, dos Senadores Acir Gurgacz e Ivo Cassol, 
e de todos os partidos. Não houve um partido, nenhum 
parlamentar de nenhum partido que fosse contra a 
aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados e 
aqui, no Senado Federal, assim como nas comissões 
também. Por quê? Porque era justiça sendo feita aos 
servidores do ex-Território Federal de Rondônia; ser-
vidores que foram de todos os Estados brasileiros. Lá 
há gente de todos os Estados do Nordeste, do Sul, 
do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte, enfim, de to-
dos os Estados brasileiros, que foram prestar serviço 
àquele Território, àquele Estado novo que estava para 
ser criado para que pudesse chegar ao que chegamos 
hoje, um Estado desenvolvido.

Então, essa justiça está sendo feita com a trans-
posição, a famosa transposição. Já muitos falavam que 
era uma novela que não ia ter fim, que era uma novela 
sem fim. Mas a novela teve o seu capítulo final no dia 
de ontem aqui, no Senado Federal, onde aprovamos 
o projeto, o PLC nº 2, encaminhado pela Presidente 
da República, regulamentando os salários, para que 
os salários desses servidores sejam pagos pela União.

Assim, uma folha que custaria em torno de R$300 
milhões para o Estado – o que é uma economia im-
portante para o Estado de Rondônia, que poderá in-
vestir mais em saúde, mais em educação, mais em 
segurança pública, mais em infraestrutura, mais em 
desenvolvimento do País – passa para algo em torno 
de novecentos e tantos milhões, quase R$1 bilhão por-
que o salário da União é melhor do que o salário dos 
Estados. É claro que a União é a prima rica, logo ela 
pode pagar um salário um pouco maior. E todos aque-
les que foram transpostos no passado sabem que foi 

muito importante, melhorou o seu salário, melhorou a 
renda da sua família e puderam cuidar melhor de seus 
filhos e de suas famílias.

Portanto, esta transposição também vai ser be-
néfica para todos os servidores da Polícia Militar, da 
Polícia Civil; servidores da educação, servidores da saú-
de, servidores administrativos de todas as áreas, que 
vão ser transpostos para os quadros da União e terão, 
com certeza, as suas vantagens, os seus benefícios.

Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a 
paciência do povo de Rondônia, a paciência dos servi-
dores, dos sindicatos e o apoio do Congresso Nacional 
e do Governo Federal por fazer justiça a esse grupo de 
mais de 10 mil servidores. Depois nós vamos brigar, 
ou na justiça ou com outro projeto, para estender até 
1991, porque nós entendemos que a Constituição Fe-
deral, 10 anos após a transformação de Território em 
Estado, dá esse direito de 10 anos que a União teria 
que tutelar, teria que bancar esses servidores por 10 
anos. Nós estamos ganhando cinco, de 1981 a 1987. 
Vamos ficar com cinco anos ainda de haver, de 1987 
a 1991, pelos quais nós vamos brigar posteriormente.

Encerro, então, com esses agradecimentos, de-
sejando à Srª Presidenta Ana Amélia, em nome dela 
a toda a população do Rio Grande do Sul, a todas as 
Srªs e a todos os Srs. Senadores e a toda a população 
brasileira, em especial do meu Estado, Rondônia, uma 
Feliz Páscoa. Que seja uma Páscoa de muita paz, de 
muita harmonia entre as famílias. Que seja uma con-
fraternização entre as famílias com muito amor, com 
muita paz. 

Era o que tinha, Srª Presidente. 
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Grata pelos votos. Retribuo, Senador Valdir 
Raupp, também desejando a toda a sua família, es-
pecialmente à população do Estado que o Senhor tão 
bem representa aqui, o Estado de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – E 
ao Rio Grande do Sul. A minha mãezinha está em Ca-
pão da Canoa, talvez até esteja nos assistindo neste 
momento, ela sempre gosta de assistir à TV Senado. 
A minha mãe está com 93 anos, tem vários familiares, 
irmãos, em Capão da Canoa, em Gravataí, em Torres, 
muitos parentes espalhados pelo Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, pois é de lá que veio a minha família.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Como é o nome da sua mãe, Senador Valdir Raupp?

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Auta Raupp.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – À Dona Auta também os nossos votos de uma 
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Feliz Páscoa e a saudação especial de um filho que 
tanto a ama. Obrigada, Senador Raupp. 

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srs. Senadores que nos assis-
tem e nos ouvem pela TV Senado, as últimas medidas 
anunciadas pelo Governo colocam a necessidade de 
refletirmos sobre um caminho que está sendo apon-
tado, parece-me, como alternativa da política econô-
mica do Governo, que é o caminho das privatizações. 
É uma escolha política, embora, Srª Presidente, não 
me pareça que seja originalmente o projeto que con-
duziu, inicialmente, o Presidente Lula e que conduziu, 
posteriormente, a Presidente Dilma Rousseff. Não foi 
esse. Lembremos, inclusive, que a Presidente Dilma 
foi eleita com uma forte crítica ao modelo privatizan-
te adotado nos anos 90, principalmente pela coalizão 
do PSDB e Democratas. É importante, antes de entrar 
nesse mérito, fazermos algumas reflexões sobre os 
números que temos do crescimento na América Latina. 

Recentemente, a Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe, a conhecida Cepal, fez 
uma projeção sobre o desempenho do Produto Inter-
no Bruto da América Latina. A projeção do organismo 
indica que o crescimento neste ano será encabeçado 
pelo Panamá, com 9,5%; seguido do Haiti, 6%; Peru, 
5,9%. Bolívia, Chile, Costa Rica, Nicarágua e Venezue-
la crescerão 5%. Sobre a Venezuela, é bom lembrar 
que ela vem de séries históricas de crescimento, que 
giram em torno de 6% a 10%. O México terá expansão 
de 4% em sua economia, segundo dados da Cepal.

O Brasil, segundo essa estimativa, deveria cres-
cer 1,6%, em 2012. 

Veja, Srª Presidente, o disparate: enquanto a 
economia do Panamá crescerá 9,5%; enquanto a do 
Haiti crescerá 6%; enquanto a do Peru crescerá 5,9%, 
a previsão do nosso crescimento é de 1,6%, e, nas 
análises mais otimistas da equipe econômica, talvez 
nós cheguemos a 3%.

Na América Latina, iremos ficar somente na frente 
do Paraguai, que terá um crescimento negativo de 1,4%.

Esta semana o IBGE publicou o resultado do PIB 
em 2012: a expansão foi de 0,9%. Assim, o PIB, em 
valores correntes, alcançou a cifra de R$4,403 trilhões, 
em 2012. O Produto Interno Bruto per capita alcançou 
R$22,402 mil.

Esses números nos revelam, Srª Presidente, 
que, apesar de todo o esforço feito pelo Governo, de 
setores da mídia, está latente e patente que a crise 
econômica chegou ao nosso País, e chegou com mui-
ta força. Os remédios, em contrassenso a isso, os re-

médios apresentados pelo Governo continuam sendo 
os mesmos que têm sido aplicados no Brasil há pelo 
menos 20 anos. Os remédios têm sido esterilizar me-
tade do orçamento federal com o pagamento da dívida 
pública e ampliar a entrega do patrimônio público para 
a iniciativa privada.

Isso mostra que estamos hoje claramente sem 
um projeto próprio de desenvolvimento ou soberania. 
Cada vez me parece isso mais claro. Sob o ponto de 
vista produtivo, temos uma economia claramente des-
nacionalizada, e isso em prejuízo da indústria nacional, 
que tem sofrido repetidas vezes com a desnacionali-
zação, e não só com a desnacionalização – a senhora 
mesmo, Presidente Ana Amélia, e outros Senadores 
aqui têm repetido o processo de desindustrialização 
da economia nacional –, temos tido uma indústria cada 
vez mais dominada por multinacionais. Temos uma 
indústria sem autonomia e temos, em especial, uma 
dependência de multinacionais em setores da nossa 
economia, que ficam dependentes e não têm nenhum 
tipo de autonomia científica ou tecnológica. Talvez a 
única exceção nesse processo seja a Petrobras, que 
tem sido permanentemente atacada, talvez por isso, 
até por ser exceção nesse processo.

Continuamos com o modelo agrícola baseado na 
importação de insumos, defensivos e sementes, sem 
agregar valor na economia nacional, um modelo agríco-
la baseado sobremaneira em monoculturas extensivas, 
voltadas única e exclusivamente para a exportação de 
commodities. Ainda fazemos o que era feito no Brasil 
no final do século XIX, no início do século XX. Ainda 
produzimos farelo para ser consumido pelos porcos 
europeus – e aí eu falo da espécie animal mesmo dita. 

Além disso, a expansão da renda e do emprego 
dos trabalhadores de baixa qualificação somente foi 
possível a partir de um forte processo de endividamen-
to do Estado. Nós estamos vendo, em curso, um forte 
processo de endividamento do Estado, das empresas 
e das famílias. 

Essa fragilidade, nós podemos sentir também até 
na área de serviços, que, tradicionalmente, é dominada 
pelo capital nacional. O avanço do capital estrangeiro 
na área de serviços é notório e abrangente. Diferentes 
setores são exemplos claros desse processo: bancos, 
supermercados, estabelecimentos de ensino, hospitais, 
planos de saúde. Um conjunto de outros serviços pú-
blicos essenciais ao dia a dia da população tem sido 
transferido, crescentemente, às mãos de investidores 
que nem nacionais são, mas investidores externos vei-
culados a interesses de capital internacional.

Pressionado pelas reduzidas taxas de investi-
mento da economia brasileira e o nosso baixíssimo 
crescimento econômico, o Governo resolveu lançar 
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um ambicioso programa como uma espécie de tábula 
rasa, como, ainda, uma espécie de última cartada para 
recuperar o crescimento econômico.

Esse programa é baseado em quê? Repito, no 
mais do mesmo. É um programa voltado para a área de 
portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, gera-
ção e transmissão de energia elétrica, petróleo e gás.

Os números projetados pelo Ministro da Fazenda, 
recentemente apresentados para investidores interna-
cionais em Nova York, chegam a um montante anun-
ciado de 235 bilhões de concessões desses setores 
para investidores externos.

Para os interessados nesses investimentos, é 
concedida uma taxa real de retorno, que será supe-
rior a 10% ao ano, descontada a inflação, e um prazo 
de duração dos contratos ampliado, que vai variando 
de 30 a 35 anos. Quem dera os investidores brasilei-
ros ou a indústria nacional tivessem essas vantagens!

Ainda, para completar, o Governo oferecerá crédi-
to subsidiado em um montante correspondente a 65%, 
a 80% do valor dos investimentos previstos. Veja, então, 
uma taxa de retorno ao investimento de 10%. Qual o 
investidor internacional que não quer uma taxa como 
essa? Um prazo de duração de contrato que vai até 35 
anos? É o tempo de uma geração inteira. O Governo, 
além disso, oferece vantagens que garantem o retor-
no a esses investimentos, como se não bastassem 
as vantagens que eu já citei, de 65% a 80% do valor 
que o investidor externo vai aplicar nos investimentos 
em nosso País.

Com uma alavancagem com essa, essa alavan-
cagem para esse investimento, para a entrada aqui 
de capital externo, será ainda garantida pelo Governo, 
através do BNDES, que pouco tem feito para o desen-
volvimento econômico e social do País, para os investi-
mentos locais, que oferece vantagens desse porte para 
investidores externos e não oferece vantagens iguais 
desse tamanho para investidores brasileiros. Ou, ainda, 
quem dera que os Estados brasileiros, quem dera que 
os Municípios brasileiros pudessem contar com tantas 
vantagens comparativas para investimento em infra-
estrutura nos Municípios, por parte do Poder Público. 
Mas esse conjunto de vantagens são todas oferecidas 
em Nova York para investidores estrangeiros. E essas 
vantagens, de igual porte, não são oferecidas aqui, no 
Brasil, para a indústria nacional, para os investidores 
nacionais, não são oferecidas para os entes subnacio-
nais, governos municipais, governos estaduais. 

Agora, tem o anúncio de privatização dos portos. 
Na prática é isso, lógico. Há sempre um eufemismo 
para o nome. No passado era mais claro, era privati-
zação. Agora, usa-se um eufemismo: concessão. Diria 
que é um charme na denominação para dizer o que, 

na prática, é a mesma coisa. Na prática, o que ocorre, 
o modelo, é o mesmo. 

A chamada medida provisória dos portos estabe-
lece novas regras de operação dos terminais portuários 
no Brasil. Na prática, vai representar a privatização do 
setor. O Governo planeja ceder à iniciativa privada o 
controle de um setor que não somente é estratégico 
para a nossa soberania, estratégico para o desenvol-
vimento do nosso País, mas também é claramente um 
setor lucrativo. E aí não estou questionando a necessi-
dade de modernizar ou não o setor. É verdade. A es-
trutura de sindicatos, de corporações, de estivadores, 
como existe hoje, ainda é uma estrutura de padrão 
medieval, precisa ser modernizada. Mas a moderni-
zação tem de ser com a privatização, com a entrega 
dos portos, na prática, para a iniciativa privada? Qual 
vai ser o grau retorno? Qual vai ser o retorno para a 
economia nacional desse modelo de privatização? 

Alguns dos defensores dessa medida provisória 
utilizaram o mesmo argumento quando da privatização 
dos aeroportos. Segundo essa visão, era necessária 
– abre aspas – “a modernização” da infraestrutura do 
País e que essa modernização dependeria, funda-
mentalmente, do incremento do investimento privado.

No caso brasileiro, essa não tem sido a verdade 
da experiência. Temos uma economia viciada nas al-
tas taxas de juros e no lucro financeiro fácil. Só ocorre, 
ainda que parcialmente, quando o Estado, com dinhei-
ro público, através do BNDES, dá todas as garantias 
possíveis para que esses investimentos tenham alta 
taxa de retorno. 

A pergunta a ser feita é: com tantas vantagens 
oferecidas pelo BNDES para investidores – que na sua 
grande maioria não são do Brasil – investirem em nos-
sos aeroportos, em nossos portos, se esse conjunto 
de vantagens fosse oferecido ao capital nacional ou 
se fosse oferecido para o Poder Público nacional, não 
poderia dar resultado 

não poderia dar o resultado, e não seria esse 
resultado mais vantajoso, não para o mercado, mas 
para os interesses da sociedade brasileira? Essa é a 
grande pergunta a ser feita.

O problema é que nós temos um setor privado. E 
não falo do setor privado nacional, mas desses sobre 
os quais o Ministro da Fazenda fez, recentemente, ex-
posição em Nova York, que vêm com muita facilidade 
investir no Brasil.

Ora, o princípio do capitalismo, desde o seu sur-
gimento e desde a sua versão mais moderna do ca-
pitalismo industrial financeiro, nos séculos XVIII, XIX 
e XX, é o risco. É esse o princípio da livre iniciativa, 
da chamada livre concorrência. Investir com todas as 
garantias do Estado, com possibilidade de carência, 
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de manutenção dos contratos por 30 a 35 anos, com 
possibilidade de retorno, por parte do Estado, de 60% 
a 80% dos investimentos?

Seria ótimo que esse tipo de “risco”, entre aspas, 
fosse ofertado ao capital nacional. Mas esse “risco” 
está sendo ofertado, oferecido em Nova York para as 
empresas internacionais e sem um plano concreto de 
retorno.

Privatização de aeroportos? Está em curso a de 
Brasília, um dos mais lucrativos do Brasil, mas qual será 
o retorno em relação aos aeroportos menos lucrativos, 
como o de Macapá, capital do meu Estado, como o de 
Boa Vista ou como o de Porto Velho?

Qual é o grau de investimento nesses outros ae-
roportos que não oferecem lucro e que não têm tantas 
garantias do Estado para investimento?

Esse plano de concessões e privatizações prevê 
o repasse para a gestão privada de 7,5 mil quilôme-
tros de rodovias, 10 mil quilômetros de ferrovias. Os 
aeroportos já privatizados e, agora, os terminais por-
tuários brasileiros.

A perspectiva é que esse pacote de conces-
sões/privatizações mobilize cerca de R$200 bilhões 
nos próximos cinco anos, sem contar os R$36 bilhões 
previstos para a construção do trem-bala, um volume 
de recursos que, como já afirmamos anteriormente, 
será em sua maior parte financiado com o BNDES, 
com juros subsidiados. Repito: oferta que não é feita 
ao capital nacional, oferta que não é feita aos entes 
subnacionais, governos e municípios. 

Bastava ouvir o próprio Governo, especialmente 
os órgãos que existem para pesquisar os problemas 
de forma séria. E vou citar aqui um deles, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que, em estudo 
recente, publicado na revista Desafios do Desenvolvi-
mento, reforça aqui a tese que estamos destacando. 

Diz o Ipea, na sua revista – reitero, o Ipea é uma 
instituição do Governo, ligado à Presidência da Re-
pública: 

Sem a participação majoritária do Estado na 
condução, dificilmente teremos uma taxa de 
investimento que cresça para além dos atuais 
18%, de modo sustentável e com direciona-
mento social. Diz o referido estudo que “para 
setores como energia elétrica, petróleo e gás, 
companhias privadas têm mais interesse, seja 
individualmente ou em parceria com estatais. 
Mas isso não ocorre no ramo de transportes, em 
que muitos projetos possuem baixa viabilidade 
financeira e, por isso, não atraem o setor priva-
do.” É o caso dos aeroportos. Apenas entre 10 e 
12 interessam ao setor privado. E os outros? E 
os novos, que ainda precisam ser construídos?

E os que não interessam ao setor privado? So-
mente dez, segundo estudos do próprio Governo, in-
teressam ao setor privado. “Esse cenário revela, por 
um lado, a dificuldade em se contar com o setor pri-
vado como financiador de projetos de médio e longo 
prazo.” Isso é dito não por mim, Srª Presidente, isso 
é dito pelo Ipea

De qualquer forma os defensores da medida pro-
visória não conseguem explicar como será moderni-
zador e quais serão os retornos, para o Brasil e para 
o Estado Nacional, deste modelo dito de concessão 
que, na prática, é de privatização.

Parece-me, Srª Presidente, que esse não é o 
melhor caminho. Aliás, eu estou convencido de que 
esse não foi o caminho dito nas campanhas do ciclo 
de governo do PT, tanto do governo dirigido pelo Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto do governo 
dirigido pela Presidenta Dilma. 

O modelo de privatizações foi atacado e denun-
ciado como elemento, como peça do outro, não para 
ser utilizado como instrumento e executado, na práti-
ca, com todas as vantagens e garantias que o Estado 
nacional pode dar. Repito, esses recursos do BNDS, 
essas garantias do Estado poderiam ser muito melhor 
aplicadas se fossem para o setor privado nacional e 
se fossem, em especial, para os entes subnacionais: 
os Estados e Municípios. 

Pena que há tantas vantagens para os investi-
dores externos e tão poucas para os que estão aqui 
no País. 

Apesar disso, Srª Presidente, quero concluir, de-
sejando a V. Exª uma belíssima e abençoada Páscoa, 
com a graça de Deus; para nós, para todos os que nos 
assistem, para o povo brasileiro. 

Muito obrigado. Boa noite.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues. Da 
mesma forma, também desejamos que esta Páscoa 
seja um momento de grande reflexão, inclusive sobre 
esses temas que V. Exª tratou agora nesse instante.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, falo e sinto-me no dever de falar. Eu 
diria que não apenas os católicos, mas eu diria que 
o mundo inteiro sente que nós estamos vivendo uma 
hora diferente. O Habemus Papam que o cardeal fran-
cês anunciou nunca sintetizou tão bem o que devemos 
esperar do novo Pontífice, do que o nome que ele es-
colheu para o seu pontificado: Francisco. 

É que, nos últimos oito séculos, Francisco signifi-
ca um modo de vida voltado, essencialmente, para os 
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mais desvalidos e para a natureza. Era assim a vida 
de Francisco. É assim a mensagem do novo Papa. 

São Francisco de Assis foi um revolucionário do 
seu tempo. O franciscanismo continua sendo, no nosso 
tempo. O Homem do Milênio, como é chamado, mar-
chou contra todas as ideias consumistas do seu tem-
po. Despiu-se do luxo para cuidar das manjedouras.

Um dia, ouviu uma mensagem: “Não vês que a 
minha Igreja está em ruínas? Vai e restaure-a para 
mim”. No princípio, ele pensou tratar-se da velha igre-
jinha de São Damião, naquele seu tempo realmente 
em ruínas. Somente depois ele se deu conta de que 
não se tratava da igreja física, de tijolos e argamas-
sa, mas “a igreja construída na fé, na humildade e no 
amor ao próximo”.

Fé, humildade e amor ao próximo. Eis aí a men-
sagem do novo Papa. Já se vão oito séculos desde 
o caminho traçado por São Francisco de Assis. Oito-
centos anos de franciscanismo. Parece que, agora, 
uma nova mensagem foi soprada sobre os cristãos de 
todo o mundo: “Não vês que a minha Igreja está em 
ruínas? Vai e restaure-a para mim”. Certamente, essa 
foi também a mensagem agora percebida pelo Papa 
Francisco. E é essa a orientação que ele nos dá, fun-
damentada no seu exemplo de vida.

Embora tantos anos desde a trajetória de São 
Francisco e a do Papa Francisco, eu vejo fortes cor-
relações entre esses dois momentos distantes na 
história. Naquele tempo – o tempo de São Francisco 
–, o mundo, mantida as devidas proporções, também 
passava por grandes transformações. Foi lá que a mo-
eda adquiriu as conotações que conhecemos hoje. Foi 
lá o surgimento do que chamamos hoje “mundo dos 
negócios”. Foi lá o domínio das cidades sobre a no-
breza do campo.

Naquele tempo, a Igreja também passava por 
grandes transformações. O poder da Igreja era mar-
cado pela posse de bens materiais. Pela supremacia 
dos Papas sobre os reis.

Eu fico imaginando a repercussão da pregação 
de São Francisco de Assis, em um tempo em que, na 
Igreja ou fora dela, o que vingava era o “ter”. Uma Igreja 
de posses, um mundo de negócios. Nesse cenário de 
bens materiais, surge alguém que prega o ser, a fé, a 
humildade e o amor ao próximo, como essência da vida. 

Não há como negar que o mundo vive hoje igual-
mente um tempo de turbulências, na Igreja e fora dela. 
Hoje, o que mais se vê é a mercantilização da vida, em 
todos os aspectos, inclusive na religião. O ser deixou 
de ser, e o ter tomou o lugar do ser. Eu já repeti, aqui, 
diversas vezes, que, agora, há uma completa inversão 
de valores: hoje, é preciso ter para ser. Se você não 
tem, você não é. 

O mundo dos negócios construiu um imenso muro 
de paredes virtuais que deixa do lado de lá uma imen-
sa massa de excluídos. Do lado de lá; do lado de cá. 
Do lado de cá, o ter; do lado de lá, os que não conse-
guem nem mesmo ser. Para o mercado, eles não são, 
porque não têm; estão fora dele; não propiciam lucro 
e, pior, acarretam despesas com saúde, educação, 
segurança e outras tantas condições que lhes são, na 
verdade, um direito, o direito à vida na sua plenitude, 
como manda a Constituição, como manda a fé.

De repente, neste cenário em que o consumis-
mo tornou-se uma verdadeira religião, em que a Igreja 
passa por fortes provações, surge um novo Francisco, 
que, como o santo de oito séculos atrás, se desveste 
da suntuosidade e se veste na santidade: Sua Santi-
dade – e não “Sua Suntuosidade” –, o Papa. 

Eu confesso que eu já tinha perdido minhas es-
peranças de que seria possível, nesta época, um Fran-
cisco nos dias atuais, naquilo que representa esse 
nome há oito séculos. 

Eu imaginava, minha querida Presidente, que o 
consumismo seria, mais dia, menos dia, uma espécie 
de religião única e globalizada a mercantilizar inclusive 
a fé. É evidente que eu imaginava menos ainda que 
o Papa viesse da Argentina, com todo o respeito que 
merecem os nossos hermanos, claro.

Eis que surge um Papa, que dispensa o ouro do 
anel, que dispensa a pompa da cerimônia, que dispen-
sa o luxo das vestes, a grife dos sapatos, o requinte 
dos discursos, a suntuosidade da moradia, exatamente 
como Francisco de Assis.

Eu busco parte da sua homilia, na primeira missa 
solene, que marcou o início do seu pontificado:

Queria pedir, por favor, a quantos ocupam 
cargos de responsabilidade em âmbito eco-
nômico, político ou social, a todos os homens 
e mulheres de boa vontade: sejamos “guardi-
ões” da criação, do desígnio de Deus inscrito 
na natureza, guardiões do outro, do ambiente; 
não deixemos que sinais de destruição e morte 
acompanhem o caminho deste nosso mundo! 
Mas, para guardar, devemos também cuidar 
de nós mesmos. Devemos também nos lem-
brar de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a 
vida; então guardar quer dizer vigiar sobre os 
nossos sentimentos, o nosso coração, porque 
é dele que saem as boas intenções e as más: 
aquelas que edificam e as que destroem. Não 
devemos ter medo de bondade, ou mesmo de 
ternura. A propósito, deixai-me acrescentar 
mais uma observação: cuidar, guardar requer 
bondade, requer ser praticado com ternura. [...]
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Antes ele já havia dito:

[...] a vocação de guardião não diz respeito 
apenas a nós, cristãos, mas tem uma dimensão 
antecedente, que é simplesmente humana e 
diz respeito a todos: é a de guardar a criação 
inteira, a beleza da criação. Como se diz no 
livro de Gênesis e nos mostrou São Francisco 
de Assis: é ter respeito por toda a criatura de 
Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar 
as pessoas, cuidar carinhosamente de todas 
elas e cada uma, especialmente das crianças, 
dos idosos, daqueles que são mais frágeis e 
que muitas vezes estão na periferia do nosso 
coração. É cuidar uns dos outros na família: 
os esposos guardam-se reciprocamente, de-
pois, como pais, cuidam dos filhos, e, com o 
passar do tempo, os próprios filhos tornam-se 
guardiões dos pais. É viver com sinceridade 
as amizades, que são um mútuo guardar-se 
na intimidade, no respeito e no bem. Funda-
mentalmente, tudo está confiado à guarda do 
homem, e é uma responsabilidade que nos diz 
respeito a todos. Sede guardiões dos dons de 
Deus! E quando o homem falha nesta respon-
sabilidade, quando não cuidamos da criação e 
dos irmãos, então encontra lugar a destruição 
e o coração fica ressequido. Infelizmente, em 
cada época da história, existem ‘Herodes’ que 
tramam desígnios de morte, destroem e detur-
pam o rosto do homem e da mulher.

Longa vida ao Papa! E que ele consiga livrar-se 
dos Herodes que existem, inclusive, dentro da própria 
Igreja, que tramam, destroem e deturpam.

E que todos nós sejamos seguidores do Francis-
co do nosso tempo, no discurso e na prática. Aliás, no 
discurso temos sido verdadeiros “papas”. Nas palavras, 
não há quem não professe a opção preferencial pelos 
pobres. Na prática, a preferência pelos nobres.

Repito: nos plenários, nos palanques e na mídia, 
há um discurso preferencial pela pobreza. Nos gabine-
tes, uma ação preferencial pela nobreza.

Quem sabe esteja aí a grande lição do Papa 
Francisco, inspirada na vida do santo que lhe deu 
nome pontifício: transformar o discurso em prática, a 
palavra em ação.

O Papa Francisco demonstrou ter o que anda 
em falta na maioria de nós: a sensibilidade. E, conve-
nhamos, sem sensibilidade não há política. É preciso 
ser capaz de compartilhar a dor do semelhante, como 
ensinou o Papa, como deve ser a boa política.

Repito uma pequena expressão da sua homilia, 
para aguçar a nossa sensibilidade: os “que estão na 

periferia do nosso coração”. E eles ainda são muitos. 
O mundo tem, coincidentemente, o mesmo número de 
católicos ainda mergulhados na fome, o mais sangrento 
Herodes do nosso tempo.

Louvável a sensibilidade de um Colégio Cardi-
nalício, ao escolher um Papa da América Latina. Fe-
liz a inspiração que tiveram do Espírito Santo. Afinal, 
mais de 40% do 1,2 bilhão de católicos do mundo são 
latino-americanos. Só nós, Brasil, somos mais de 120 
milhões, ou mais de 10% do catolicismo mundial. 

Católicos ou não, não há como negar a surpresa 
e a incredulidade causada pela renúncia do Papa Ben-
to XVI. Católicos ou não, não há também como negar 
a surpresa e a esperança renovada com a escolha do 
Papa Francisco. Parece que as turbulências da Igreja 
tendem a se dissipar, agora que o barco de Pedro tem 
um novo timoneiro. Quem sabe os ventos da esperança 
possam levar o mundo a um porto seguro.

Sim, querida Presidente, minha conterrânea, 
ninguém esperava uma pessoa como Francisco. Se 
bem que, vendo agora a biografia – que, confesso, não 
conhecia muito –, vê-se que ele não está pregando, 
porque pregar agora, na hora da posse, é algo que 
a gente tem que esperar um tempo para ver entre a 
pregação e a realidade. Mas o que ele está pregando, 
vendo a biografia dele, é o que ele vem fazendo ao 
longo do tempo.

Cardeal, chefe da Igreja de Buenos Aires, ele 
não aceitou o palácio que é a sede do Cardinalício. 
Escolheu um apartamento simples, de classe média, 
pequeno, onde ele foi morar. Dispensou o carro e dis-
pensou o chofer, e andava de metrô e andava de ôni-
bus. Fazia sua própria comida. Conta ele que, muito 
pobre, no tempo de criança, aprendeu a cozinhar e 
foi cozinhando e, diz ele, até que hoje é um bom cozi-
nheiro. Era assim ontem.

Quando chegou, primeiro dispensou o anel de 
ouro por um anel de prata, banhado. Segundo, dis-
pensou aquela capa, afinal, bonita, espetacular, que 
lhe dá uma pompa enorme, para parecer como os 
demais. Terceiro, quando foi olhar o apartamento, o 
Papa viu e disse: “Mas aqui cabem mais de 100 pes-
soas. Eu não preciso de tanto.” E locou um pedaço da 
moradia, e vai residir num décimo daquilo que seria o 
seu apartamento.

Falou com simplicidade ao povo. Na hora de ter-
minar, disse: “Até logo e bom apetite” – era hora do 
almoço, e ele desejou um bom apetite.

Quando foi visitar o seu antecessor em Castel 
Gandolfo, foram à capela, e seu antecessor ficou atrás 
e deixou o lugar principal para o Papa. Ele não aceitou. 
Veio para o lado, trouxe o antecessor, e ficaram os dois 
rezando juntos, em pé de igualdade.
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O cardeal emérito de São Paulo, que é gaúcho 
que nem o atual cardeal, estava do lado dele na Capela 
Sistina na hora da votação. Quando os números foram 
encaminhando, encaminhando, quando se sentiu que 
ele iria ganhar, o cardeal disse a ele: “Não te esqueça 
dos pobres”. E ele fez questão de contar isso ao povo 
quando ele falou ao povo. Quando o Cardeal Hummes 
me disse “não te esqueça dos pobres”, eu escolhi o 
meu nome, Francisco. Foi a forma que ele teve de es-
colher o próprio nome.

Com os gestos que ele vem tendo, o diálogo dele 
com a nossa Presidente, o diálogo dele com a Presi-
dente da Argentina, o diálogo dele com os outros car-
deais, o apelo que ele faz aos cardeais, eu creio que 
estamos iniciando uma etapa importante. E, olha, eu 
vejo com emoção, agora em julho, a Jornada Mundial 
da Juventude, no Rio de Janeiro. Falam em dois mi-
lhões de jovens. E ele virá e faz questão de dizer que 
virá e assistirá a todo o congresso. Eu acho que está 
aí um grande momento. Eu acho que está aí um gran-
de momento de, com esse Papa, conversar e abrir 
um diálogo em torno de uma tese positiva para nossa 
humanidade. Falar com o rabino dos judeus, com ho-
mens das outras igrejas, com os presidentes, desde o 
americano até o chinês, e conseguir reunir um grupo 
de gente e fazer uma tentativa de uma pauta positiva 
para a humanidade. Eu nunca vi uma expectativa tão 
grande de que isso possa acontecer.

Nós não vivemos mais aquele momento em que 
uma nação dominava, e o resto era subalterno. Hoje 
uma nação é grande, quase que domina, mas há outras 
nações que também são iguais. E hoje é o motivo de a 
gente dizer que ninguém pode pensar em uma guerra 
mundial, porque ninguém sai ganhando.

Então, está faltando uma ideia, um sentido de vida. 
Para mim, isso tinha de nascer na ONU. Lamentavel-
mente, a ONU hoje é um fracasso. Com o negócio do 
Conselho de Segurança, que, nas discussões que eu 
tive – guri, guri – com Oswaldo Aranha, lá no Morro de 
Santa Teresa, no Rio de Janeiro… Eu era estudante 
de Direito, e ele me respondia: “É, meu guri, mas, se 
nós não tivéssemos criado o Conselho de Segurança, 
não saía a ONU, porque só na expectativa de que os 
vitoriosos, os grandes teriam um conselho para sele-
cionar as coisas é que saiu a ONU.” Agora, se saísse 
uma ONU em que um plenário de todas as nações 
desse as decisões, americanos, russos e companhia 
não iriam aceitar.

Mas hoje, exatamente nesse sentido é que eu 
acho que é possível. Reparem que nós temos um Presi-
dente americano cujo mandato foi renovado; nós temos 
um Presidente chinês que lança uma mensagem com-
pletamente diferente do que era a China há 20 anos; 

nós temos a Rússia com um Presidente, é verdade 
que volta, mas está chegando; temos um mundo hoje 
infelizmente sem grandes lideranças. Nós não temos 
um Churchill, nós não temos um De Gaulle, nós não 
temos os nomes que honraram e que foram brilhantes 
nos últimos tempos.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Talvez vivamos um momento que, dizem alguns, é 
um momento de transição do que é para o que vai ser. 
Talvez até por isso que nós não temos hoje nenhum 
nome que possa bater na mesa e dizer “eu não vou 
para essa reunião” e ridicularizar.

Mas, pelo contrário, se o Papa conseguir se inte-
grar, conseguir, nas suas conversas, nos seus diálogos, 
com o americano aqui, com o russo ali, o Brasil e os 
cinco países que integram os BRICS, se nós pudés-
semos fazer essa reunião e iniciar um entendimento, 
algo de diferente, que possa começar leve, mas que 
seja uma expectativa nova e grande...

Eu agradeço, Srª Presidente, mas não nego que 
fiquei muito feliz, e foi talvez, nesses meus últimos tem-
pos, o momento em que eu mais respirei e respeitei 
a realidade do nosso mundo, a escolha do Cardeal.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Não tinha expectativa. Não entendi direito a renúncia 
do que saiu.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – As 

interrogações... Já encerro. As interrogações que está-
vamos seguindo, o que tinha acontecido no Banco do 
Vaticano, nas acusações que envolvem a Igreja... Inclu-
sive se falava que um dos grandes preferidos para sair 
como Papa era o Cardeal gaúcho, de São Paulo, que, 
no entanto, eu dizia, um dia antes, quando eu o ouvi 
falar, e ele defendeu o Banco do Vaticano, e ele taxou 
elogios à cúpula romana. Eu digo: “Esse não vai ser.” 
E não foi. Não foi porque, infelizmente, ele escolheu o 
lado errado, mas acho que Deus acertou, e Francisco 
será um grande nome. Eu vejo com muito carinho, com 
muita alegria este momento da nossa Igreja.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Es-

pero que muita gente vá se surpreender. Não será uma 
mudança para que tudo continue igual. Eu acho que, 
como ele é, o estilo da vida dele, como ele exerce o 
dia a dia dele, ele vai fazer na nossa Igreja.

Obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Cumprimento o Senador Pedro Simon pela 
abordagem.
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Eu já estou gostando desse Papa. Aliás, foi muito 
bem humorada a Presidente argentina quando disse: 
“O Papa é gaúcho...” “O Papa é brasileiro...” “O Papa é 
argentino” – eu queria que fosse o gaúcho Dom Odilo 
Scherer; talvez daí o meu lapso; a esta hora da noite, 
já é o cansaço. Mas, quando a Presidente da Argenti-
na, Cristina Kirchner, declarou “o Papa é argentino”, a 
Presidente Dilma disse “mas Deus é brasileiro”. 

Então, brincadeiras à parte, o fato é que eu já 
estou também, como V. Exª, admirando muito o Papa 
pelo gesto de humildade.

Aliás, nós estamos recebendo a visita aqui de 
um ex-Presidente do Senado Federal, seu colega, seu 
amigo, Garibaldi Alves, que está na galeria do Senado 
porque acompanhou um amigo que está sem gravata 
e, para obedecer ao Regimento Interno, foi às galerias 
para trazer os convidados. Isso é um gesto também 
de humildade, de obediência, ele que poderia aqui...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Vou 

colocar na minha biografia que, num assunto da maior 
importância, V. Exª, na Presidência, e um dos gran-
des homens do meu Partido, o extraordinário Ministro 
Garibaldi, na galeria, assistindo ao pronunciamento.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Para acompanhar os amigos, que nós saudamos 
efusivamente, porque estão realmente na companhia de 
um grande político, o Ministro Garibaldi Alves, com sua 
simplicidade, ensinando muitas coisas. O que fez aqui 
como Presidente é um bom exemplo para todos nós.

Então, boas-vindas e uma boa Páscoa para o 
Sr. Ministro Garibaldi Alves e para os seus convida-
dos também.

Cumprimento, mais uma vez, o Senador Pedro 
Simon, porque realmente o Papa Francisco veio para 
fazer a diferença, não tenho dúvida. Essa revelação que 
V. Exª fez da vida dele, da simplicidade... E eu diria que 
não só sensibilidade, mas tudo que ele faz representa 
humildade. Humildade, valorização da vida, valorização 
do ser humano e da espiritualidade também.

Cumprimento o Senador Pedro Simon, a quem 
também desejo uma feliz Páscoa – ao senhor e à sua 
família. 

E a todos que estão acompanhando esta sessão 
aqui, um momento de boa reflexão. Todos nós, de to-
das as religiões – católicos, evangélicos, metodistas, 
protestantes, luteranos, judeus –, precisamos de com-
preensão, entendimento e muita solidariedade.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 14, de 2013 (nº 264/2013, na 
origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 587, de 
2013, bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente à tomada de contas especial 
instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos, em face de supostos pagamentos excessivos 
de comissionamento em favor de agências franquea-
das pela ECT, entre 2005 e 2006 (TC 019.201/2007-0).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 14, DE 2013

Aviso nº 264-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 20 de março de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em complemento aos Avisos GP/TCU nos 148/2012 
e 1312/2012, cópia do Acórdão proferido nos autos do 
processo nº TC 019.201/2007-0, pelo Plenário desta 
Corte na Sessão Ordinária de 20/3/2013, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle)

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, está en-
cerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 28 minutos.)
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Vital do Rêgo 110 2013 40 07/03/2013 e 08/03/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Cícero Lucena 111 2013 40 07/03/2013 e 08/03/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Humberto Costa 112 2013 40 07/03/2013 e 08/03/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Randolfe Rodrigues 124 2013 67 07/03/2013 e 08/03/2013

Representação Externa nas cerimônias fúnebres 
pelo falecimento do Presidente da República 

Bolivariana da Venezuela, Sr. Hugo Chávez, em 
Caracas, Venezuela

Ana Amélia 125 2013 40 De 21/03/2013 a 24/03/2013
Participar da 128ª Assembléia da União 

Interpalamentar, em Quito, Equador

Sérgio Petecão 146 2013 40 De 21/03/2013 a 27/03/2013
Participar da 128ª Assembléia da União 

Interpalamentar, em Quito, Equador

Paulo Bauer 149 2013 40 De 28/02/2013 a 09/03/2013
Aditamento ao Requerimento n° 1.107, de 2012, 

que requer licença para participar do Grupo 
Parlamentar Brasil-Suiça.

Benedito de Lira 189 2013 40 05/04/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Ricardo Ferraço 194 2013 40 26/03/2013 e 27/03/2013

Participar, na qualidade de Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 
Federal, de comitiva Oficial para cumprir missão no 
Estado Plurinacional da Bolívia, cujo itinerário será 

Brasília/Oruro/La Paz/Brasília.

Humberto Costa 195 2013 40 05/04/2013 e 06/04/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Vital do Rêgo 196 2013 40 05/04/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade
Valdir Raupp 71 - M 2013 13 28/02/2013 Atividade Parlamentar

Paulo Bauer 72 - M 2013 13 De 22/03/2013 a 29/03/2013 Atividade Parlamentar

Antonio Carlos Valadares 73 - M 2013 43, II De 02/04/2013 a 06/04/2013 Licença Particular

Garibaldi Alves 74 - M 2013 43, I De 05/03/2013 a 07/03/2013 Licença Saúde

Jader Barbalho 75 - M 2013 13 05/03/2013 Atividade Parlamentar

Cícero Lucena 76 - M 2013 13 06/03/2013 e 07/03/2013 Atividade Parlamentar

Lobão Filho 77 - M 2013 43, II 07/03/2013 Licença Particular

Eduardo Amorim 78 - M 2013 13 07/03/2013 Atividade Parlamentar

Eduardo Lopes 79 - M 2013 13 07/03/2013 Atividade Parlamentar

Jarbas Vasconcelos 80 - M 2013 13 07/03/2013 Atividade Parlamentar

Luiz Henrique 81 - M 2013 13 07/03/2013 Atividade Parlamentar

Lúcia Vânia 82 - M 2013 13 07/03/2013 Atividade Parlamentar

Delcídio do Amaral 83 - M 2013 43, I De 04/03/2013 a 07/03/2013 Licença Saúde

Sodré Santoro 84 - M 2013 13 28/02/2013 Atividade Parlamentar

Rodrigo Rollemberg 85 - M 2013 43, I 06/03/2013 Licença Saúde

João Capiberibe 86 - M 2013 13 12/03/2013 Atividade Parlamentar

Jayme Campos 87 - M 2013 13 12/03/2013 Atividade Parlamentar

Jayme Campos 88 - M 2013 13 13/03/2013 e 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Anibal Diniz 89 - M 2013 13 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Eduardo Amorim 90 - M 2013 13 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Cristovam Buarque 91 - M 2013 13 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Kátia Abreu 92 - M 2013 13 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Clésio Andrade 93 - M 2013 13 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Lobão Filho 94 - M 2013 43, II 14/03/2013 Licença Particular

Waldemir Moka 95 - M 2013 13 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Jader Barbalho 96 - M 2013 13 De 12/03/2013 a 14/03/2013 Atividade Parlamentar

Mário Couto 97 - M 2013 13 De 19/03/2013 a 21/03/2013 Atividade Parlamentar

Garibaldi Alves 98 - M 2013 43, I De 17/03/2013 a 28/03/2013 Licença Saúde

Jorge Viana 99 - M 2013 13 De 23/03/2013 a 28/03/2013 Atividade Parlamentar

Sodré Santoro 100 - M 2013 13 De 19/03/2013 a 21/03/2013 Atividade Parlamentar

Magno Malta 101 - M 2013 13 19/03/2013 Atividade Parlamentar

João Alberto Souza 102 - M 2013 13 19/03/2013 Atividade Parlamentar

Magno Malta 103 - M 2013 13 20/03/2013 Atividade Parlamentar

Lobão Filho 104 - M 2013 43, II 21/03/2013 Licença Particular

Sérgio Petecão 105 - M 2013 13 21/03/2013 Atividade Parlamentar

Casildo Maldaner 106 - M 2013 43, II 26/03/2013 e 27/03/2013 Licença Particular

Magno Malta 107 - M 2013 13 21/03/2013 Atividade Parlamentar

Clésio Andrade 108 - M 2013 13 21/03/2013 Atividade Parlamentar

José Sarney 109 - M 2013 43, I De 12/03/2013 a 14/03/2013 Licença Saúde

Eduardo Lopes 110 - M 2013 13 21/03/2013 Atividade Parlamentar

Inácio Arruda 111 - M 2013 13 21/03/2013 Atividade Parlamentar

Epitácio Cafeteira 112 - M 2013 43, I De 27/02/2013 a 19/03/2013 Licença Saúde

João Durval 113 - M 2013 13 26/03/2013 e 27/03/2013 Atividade Parlamentar

Mário Couto 114 - M 2013 13 25/03/2013 Atividade Parlamentar

Delcídio do Amaral 115 - M 2013 43, II 26/03/2013 e 27/03/2013 Licença Particular
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Maria do Carmo Alves 116 - M 2013 13 26/03/2013 Atividade Parlamentar

Benedito de Lira 117 - M 2013 13 26/03/2013 e 27/03/2013 Atividade Parlamentar

Jayme Campos 118 - M 2013 13 26/03/2013 Atividade Parlamentar

Francisco Dornelles 119 - M 2013 13 26/03/2013 e 27/03/2013 Atividade Parlamentar

Jader Barbalho 120 - M 2013 13 26/03/2013 e 27/03/2013 Atividade Parlamentar

Ciro Nogueira 121 - M 2013 13 27/03/2013 Atividade Parlamentar

Anibal Diniz 122 - M 2013 13 27/03/2013 Atividade Parlamentar

Maria do Carmo Alves 123 - M 2013 13 27/03/2013 Atividade Parlamentar

Jayme Campos 124 - M 2013 13 27/03/2013 Atividade Parlamentar
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 

Resenha
01 a 31/03/2013 

Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 
01 a 31/03/2013 

Tipo de sessão Quantidade
Conjunta 02

Conjunta Solene 03

Total 05

Quadro Geral de Matérias 
Apreciadas Quantidade
PLN (aprovados) 002

Vetos (dispositivos rejeitados) 142

Total 144

Lidas Quantidade

Mensagem 001

Vetos totais 004

Vetos parciais 098

Total 103

Resenha Consolidada 
   02/02 a 31/03/2013 

Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 
Tipo de sessão Quantidade
Conjunta 02

Conjunta Solene 04

Total 06

Quadro Geral de Matérias 
Apreciadas Quantidade
PLN (aprovados) 002

Vetos (dispositivos rejeitados) 142

Total 144
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Sessões Realizadas 
01 a 31/03/2013 

Sessão Data/Hora/Local Finalidade
2ª Conjunta 05/03/2013, às 19horas 

(Plenário da Câmara dos 
Deputados) 

Destinada à apreciação do Veto Parcial nº 38, de 2012, e do Projeto de Lei do 
Congresso Nacional nº 24, de 2012. 

3ª Conjunta Solene 06/03/2013, às 11 horas 
(Plenário do Senado Federal) 

Destinada a comemorar o Dia Internacional da Mulher, agraciar as vencedoras 
do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, e lançar a Procuradoria da Mulher no 
Senado Federal. 

4ª Conjunta 06/03/2013, às 19h25min, suspensa 
a 1h22min, reaberta em 

12/03/2013, às 19h51min 
(Plenário da Câmara dos 

Deputados) 

Destinada à apreciação do Veto Parcial nº 38, de 2012, e do Projeto de Lei do 
Congresso Nacional nº 24, de 2012. 

5ª Conjunta Solene 18/03/2013, às 11 horas 
(Plenário do Senado Federal) 

Destinada à comemoração do ano da Contabilidade no Brasil. 

6ª Conjunta Solene 25/03/2013, às 11 horas 
(Plenário do Senado Federal) 

Destinada a reverenciar a memória do Senador Almir Santos Pinto, pelo 
transcurso do seu centenário de nascimento. 

Matérias
01 a 31/03/2013 

MCN TIPO E Nº EMENTA SESSÃO OBS
- Mensagem nº 79/2013, 

na origem 
Informa que foi retificada no Diário Oficial da União de 
05/03/2013, em edição extra, por erro material, a 
Mensagem nº 522, de 30 de novembro de 2012, que 
comunica, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, 
o veto parcial, por contrariedade ao interesse público e 
inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 2.565, de 2011 
(nº 448/11 no Senado Federal), que “Modifica as Leis nºs 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, para determinar novas regras de 
distribuição entre os entes da Federação dos royalties e 
da participação especial devidos em função da 
exploração de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco 
regulatório sobre a exploração desses recursos no regime 
de partilha”. 

05/03/2013, 
às 19 horas 

Leitura 

147/2012-CN  
(nº 522/2012,  
na origem) 

PLS nº 448/2011 
(nº 2.565/2011, na 
Câmara dos 
Deputados) 
Veto Parcial nº 38/2012 
Leitura: 12/12/2012 

Modifica as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 
12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar 
novas regras de distribuição entre os entes da Federação 
dos royalties e da participação especial devidos em 
função da exploração de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco 
regulatório sobre a exploração desses recursos no regime 
de partilha. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Rejeitados os vetos 

Total – 142 

A Presidenta da 
República Nacional 
promulgou nos termos 
do parágrafo 5º do art. 
66 da Constituição 
Federal, as partes 
vetadas da Lei nº 
12.734, de 30 de 
novembro de 2012. 

(DOU 15/03/2013) 
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91/2012-CN 
(nº 387/2012,  
na origem) 

PL n° 24/2012-CN 
Leitura: 31/08/2012 

Estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 2013. 

06/03/2013, 
às

19h25min, 
suspensa às 

1h22min, 
reaberta em 
12/03/2013, 

às
19h51min 

Aprovados o 
Substitutivo e os 

Adendos de Plenário: 

- Em 06/03/2013, na 
Câmara dos 
Deputados 

- Em 12/03/2013, no 
Senado Federal. 

157/2012-CN 
(nº 577/2012,  
na origem) 

PL n° 55/2012-CN 
Leitura: 19/12/2012 

Altera a Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2013.  

06/03/2013, 
às

19h25min 

Aprovado 
requerimento de 

urgência. 

Aprovado o 
Substitutivo. 

À sanção 

158/2012-CN  
(nº 580/2012,  
na origem) 

PLC nº 60/2012 
(nº 6.562/2009,  
na Casa de origem)’ 
Veto Parcial nº 43/2012 

Altera o art. 4º e acrescenta art. 54-A à Lei nº 8.245, de 
18 de outubro de 1991, que "dispõe sobre as locações 
dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas 
pertinentes", para dispor sobre a locação nos contratos 
de construção ajustada. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Parcial 

159/2012-CN  
(nº 581/2012,  
na origem) 

PLS nº 225/2011-
Complementar 
(nº 114/2011-
Complementar, na 
Câmara dos 
Deputados) 

Veto Total nº 44/2012 

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Total 

160/2012-CN  
(nº 582/2012,  
na origem) 

PLS nº 216/2007 
(nº 5.732/2009, na 
Câmara dos 
Deputados) 

Veto Total nº 45/2012 

Permite que o trabalhador com mais de 60 (sessenta) 
anos de idade e aquele que receba benefício de 
prestação continuada devido à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, saquem seus recursos 
acumulados no Fundo de Participação PIS-Pasep. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Total 

164/2012-CN  
(nº 606/2012,  
na origem) 

PLS nº 168/2011 
(nº 1.631/2011, na 
Câmara dos 
Deputados) 

Veto Parcial nº 46/2012 

Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 
3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 03 
Veto Parcial 

165/2012-CN  
(nº 607/2012,  
na origem) 

PLS nº 253/2009 
(nº 6.359/2009, na 
Câmara dos 
Deputados) 

Veto Parcial nº 47/2012 

Altera as Leis nºs 12.468, de 26 de agosto de 2011, e 
6.094, de 30 de agosto de 1974; e dá outras 
providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 05 
Veto Parcial 

166/2012-CN  
(nº 608/2012,  
na origem) 

PLV nº 25/2012 
(oriundo da  
MP nº 575/2012) 

Veto Parcial nº 48/2012 

Altera as Leis nºs 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
que institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da administração 
pública, para dispor sobre o aporte de recursos em favor 
do parceiro privado, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 12.058, de 13 de 
outubro de 2009, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
10.420, de 10 de abril de 2002, 10.925, de 23 de julho de 
2004, 10.602, de 12 de dezembro de 2002, e 9.718, de 
27 de novembro de 1998, e a Medida Provisória nº 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e dá outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 14 
Veto Parcial 

167/2012-CN  
(nº 609/2012,  
na origem) 

PLV nº 29/2012 
(oriundo da  
MP nº 577/2012) 

Veto Parcial nº 49/2012 

Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço 
público de energia elétrica e a prestação temporária do 
serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço 
público de energia elétrica; altera as Leis nºs 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, 11.508, de 20 de julho de 2007, 
11.484, de 31 de maio de 2007, 9.028, de 12 de abril de 
1995, 9.492, de 10 de setembro de 1997, 10.931, de 2 de 
agosto de 2004, 12.024, de 27 de agosto de 2009, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras 
providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 02 
Veto Parcial 
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171/2012-CN  
(nº 622/2012,  
na origem) 

PLC nº 124/2012 
(nº 4.362/2012,  
na Casa de origem) 

Veto Parcial nº 50/2012 

Altera a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006, que 
dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério 
Público da União, fixa os valores de sua remuneração e 
dá outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Parcial 

172/2012-CN  
(nº 624/2012,  
na origem) 

PLC nº 127/2012 
(nº 4.371/2012,  
na Casa de origem) 

Veto Parcial nº 51/2012 

Dispõe sobre a remuneração dos cargos das Carreiras de 
Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria, de 
que trata a Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, da 
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, de que trata a 
Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, das Carreiras de 
Procurador da Fazenda Nacional, Advogado da União, 
Procurador Federal, Defensor Público da União e da 
Carreira de Procurador do Banco Central do Brasil, de 
que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, das 
Carreiras de Gestão Governamental, Diplomata, Técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea, de que trata a Lei 
nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, das Carreiras de 
Oficial de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência, 
Agente de Inteligência e Agente Técnico de Inteligência, 
de que trata a Lei nº 11.776, de 17 de setembro de 2008, 
dos cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito 
Criminal Federal da Carreira Policial Federal, da Carreira 
de Policial Rodoviário Federal; altera as Leis nº 11.890, 
de 24 de dezembro de 2008, 11.776, de 17 de setembro 
de 2008, 9.654, de 2 de junho de 1998, 11.358, de 19 de 
outubro de 2006, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; 
revoga dispositivos das Leis nºs 10.883, de 16 de junho 
de 2004, e 11.784, de 22 de setembro de 2008; e dá 
outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Parcial 

173/2012-CN  
(nº 625/2012,  
na origem) 

PLC nº 129/2012 
(nº 1.863/2011,  
na Casa de origem) 

Veto Parcial nº 52/2012 

Altera dispositivos da Lei nº 10.356, de 27 de dezembro 
de 2001, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o 
Plano de Carreira do Tribunal de Contas da União e dá 
outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 08 
Veto Parcial 

174/2012-CN  
(nº 626/2012,  
na origem) 

PLC nº 130/2012 
(nº 2.167/2011,  
na Casa de origem) 

Veto Parcial nº 53/2012 

Altera o Plano de Carreira dos Servidores da Câmara dos 
Deputados e dá outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Parcial 

1/2013-CN  
(nº 1/2013,  
na origem) 

PLV nº 26/2012 
(oriundo da  
MP nº 584/2012) 

Veto Parcial nº 1/2013 

Dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, 
no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos 
Paraolímpicos de 2016. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 05 
Veto Parcial 

2/2013-CN  
(nº 2/2013,  
na origem) 

PLC nº 87/2011 
(nº 5.982/2009,  
na Casa de origem) 

Veto Total nº 2/2013 

Altera o § 1º do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que ‘dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá 
outras providências’, para conferir aos integrantes do 
quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, aos 
integrantes das escoltas de presos e às guardas 
portuárias o direito de portar arma de fogo, mesmo fora 
de serviço, com validade em âmbito nacional. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Total 

3/2013-CN  
(nº 3/2013,  
na origem) 

PLC nº 172/2009 
(nº 6.070/2005,  
na Casa de origem) 

Veto Total nº 3/2013 

Altera os arts. 162, 163 e 164 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 01 
Veto Total 

4/2013-CN  
(nº 7/2013,  
na origem) 

PLV nº 30/2012 
(oriundo da  
MP nº 579/2012) 

Veto Parcial nº 4/2013 

Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos 
encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária; altera 
as Leis nºs 10.438, de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 
de dezembro de 2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de 
março de 2004; revoga dispositivo da Lei nº 8.631, de 4 
de março de 1993; e dá outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 11 
Veto Parcial 

5/2013-CN  
(nº 11/2013,  
na origem) 

PLS nº 229/1995 
(nº 6.381/2005, na 
Câmara dos 
Deputados) 

Veto Parcial nº 5/2013 

Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação;  altera o 
art. 25  da  Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002; revoga 
as Leis nºs 6.662, de 25 de junho de 1979, 8.657, de 21 
de maio de 1993, e os Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de 
junho de 1983, e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e 
dá outras providências. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 4 
Veto Parcial 
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6/2013-CN  
(nº 12/2013,  
na origem) 

PLV nº 27/2012 
(oriundo da  
MP nº 578/2012) 

Veto Parcial nº 6/2013 

Permite a depreciação acelerada dos veículos 
automóveis para transportes de mercadorias e dos 
vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que 
menciona, previstos na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - TIPI; e altera as Leis nºs 
7.064, de 6 de dezembro de 1982, 8.352, de 28 de 
dezembro de 1991, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
11.775, de 17 de setembro de 2008, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, 10.522, de 19 de julho de 2002, 
10.893, de 13 de julho de 2004, 12.249, de 11 de junho 
de 2010, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011. 

06/03/2013, 
às

19h25min 

Leitura 

Total - 42 
Veto Parcial 

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
01 a 31/03/2013 

Nº Assunto 
5/2013 

(public. no DOU  
de 04/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 590, de 29 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 30, do mesmo mês e ano, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para ampliar a idade limite 
de crianças e adolescentes que compõem as unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família elegíveis ao 
recebimento do  Benefício para Superação da Extrema Pobreza, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada 
pelo período de sessenta dias. 

6/2013 
(public. no DOU  
de 04/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 591, de 29 de novembro de 2012,  publicada no Diário Oficial da 
União no dia 30, do mesmo mês e ano,  que “Altera a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, que dispõe 
sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, 
e sobre a modicidade tarifária”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

7/2013 
(public. no DOU  
de 04/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 592, de 3 de dezembro de 2012,  publicada no Diário Oficial da 
União no mesmo dia mês e  ano, em Edição Extra,  que “Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e
da participação especial decorrentes da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o 
regime de concessão, e para disciplinar a  destinação dos recursos do Fundo Social”, tem sua vigência prorrogada pelo 
período de sessenta dias. 

8/2013 
(public. no DOU  
de 11/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 593, de 5 de dezembro de 2012,  publicada no Diário Oficial da 
União no dia 6, do mesmo mês e ano,  que “Altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-
Formação Estudante; e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

9/2013 
(public. no DOU  
de 11/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 594, de 6 de dezembro de 2012,  publicada no Diário Oficial da 
União no dia 7, do mesmo mês e ano, que “Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, quanto à autorização 
para concessão de subvenção econômica em operações de financiamento  destinadas a aquisição e produção de bens 
de capital e a inovação tecnológica; altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à concessão de subvenção 
econômica em operações destinadas a financiamentos a diferentes setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de 25 
de maio de 2011, quanto à concessão de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários 
localizados em Municípios atingidos por desastres naturais; e altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, que 
autoriza a concessão de subvenção econômica às instituições financeiras oficiais federais nas operações de crédito para 
investimentos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA e do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste – FDNE”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

10/2013 
(public. no DOU  
de 11/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012,  publicada no Diário Oficial da 
União no dia 7, do mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela União, de portos e  
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, e dá outras  providências”, 
tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

11/2013 
(public. no DOU  
de 11/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 596, de 6 de dezembro de 2012,  publicada no Diário Oficial da 
União no dia 7, do mesmo mês e ano, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento 
Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$ 573.330.080,00, para os fins que especifica”, tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias. 
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Nº Assunto 
12/2013 

(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 597, de 26 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que "Dá nova redação ao § 5º do art. 3º da Lei nº 10.101, de 19 de 
dezembro de 2000, e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

13/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que "Abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e 
empresas estatais, para os fins que especifica”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

14/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 599, de 27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 28, do mesmo mês e ano, que "Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das 
alíquotas nas operações e prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de 
sessenta dias. 

15/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 600, de 28 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que "Altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida 
Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO; 
constitui fonte adicional de recursos para ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as Leis 
nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências”, tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

16/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, que "Altera as Leis nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para 
prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para 
desonerar a folha de pagamentos dos setores da construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que 
reduz as alíquotas das contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991; nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; nº 
12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de 
arrecadação de receitas federais deduzir o valor da remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras providências”, tem sua vigência 
prorrogada pelo período de sessenta dias. 

17/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 602, de 28 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 31, do mesmo mês e ano, que "Autoriza a prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito do 
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, e dá outras providências”, tem sua vigência prorrogada pelo período de 
sessenta dias. 

18/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 603, de 18 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União 
no dia 21, do mesmo mês e ano, que "Altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a 
safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril 
de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro 
de 2004; e estabelece medidas para aquisição de milho em grãos para o atendimento ao Programa de Venda Balcão 
aos pequenos criadores situados nos Municípios da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - Sudene”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 

19/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 604, de 18 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União 
no dia 21, do mesmo mês e ano, que "Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário 
e da Integração Nacional, no valor de R$ 361.368.057,00, para os fins que especifica”, tem sua vigência prorrogada pelo 
período de sessenta dias. 

20/2013 
(public. no DOU  
de 22/03/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 605, de 23 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União 
no dia 24, do mesmo mês e ano, que "Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de 
Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos”, tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 
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Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional 

01 a 31/03/2013 
Nº do 
Ofício Destinatário Assunto 

207/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Tendo em vista manifestações do Senador Cristovam Buarque e do Deputado Roberto Freire, consulta 
nos termos do art. 2º do Regimento Comum, sobre a viabilidade de realização de sessão solene do 
Congresso Nacional no dia 6 de maio do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado 
Federal, destinada a homenagear o transcurso de mais de quarenta anos de dedicação à vida pública do 
ex-Ministro da Justiça, ex-Deputado, Senhor Fernando Lyra. 

204/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 8 de março de 2013, e publicou no 
mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 609, de 2013, que "Reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno 
e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica, e dá outras providências". Nos termos 
dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do 
Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e 
estabelecido o calendário para a sua tramitação. 

203/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que o Congresso Nacional, em sessão conjunta realizada no dia 6 do corrente mês, rejeitou 
os vetos parciais apostos ao Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011 (PL nº 2.565, de 2011, nessa 
Casa), que se transformou na Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, que “Modifica as Leis nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras 
de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função 
da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco 
regulatório sobre a exploração desses recursos no regime de partilha”. 

201/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, os seguintes Avisos do Congresso Nacional: 
- nº 7, de 2013 (nº 26-Seses-TCU-Plenário, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão nº 93-TCU-Plenário, de 2013, sobre fiscalização das obras de melhoria 
da capacidade de tráfego e duplicação da BR 116, no Rio Grande do Sul, objeto do Fiscobras 2010 (TC 
003.063/2012-7); e 
- nº 8, de 2013 (nº 5-Seses-TCU-Plenário, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão nº 29-TCU-Plenário, de 2013, referente à auditoria em obras de 
esgotamento sanitário no Município de Pilar/AL (TC 011.537/2012-4). 
As proposições, publicadas no DSF de 08/03/2013, vão ao exame da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

200/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 12/2013, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 
3º quadrimestre de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A matéria, publicada no DSF 
de 12/03/2013, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

199/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 28 de fevereiro de 2013, e publicou no 
Diário Oficial da União de 1º de março de 2013, a Medida Provisória nº 608, de 2013, que " Dispõe sobre 
crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de 
provisões para créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece e dispõe sobre os títulos 
de crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, para composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei 
nº 12.249, de 11 de junho de 2010". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da 
Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista 
incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua tramitação. 

198/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 32, de 2012 (Medida 
Provisória nº 581, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 27/02/2013, que 
“Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste - FDCO; altera a Lei nº 12.712, de 30 de 
agosto de 2012 para autorizar a União a conceder subvenção econômica às instituições financeiras 
oficiais federais, sob a forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito para 
investimentos no âmbito do FDCO; altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e nº 10.177, de 
12 de janeiro de 2001, que tratam das operações com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste; constitui fonte adicional de recursos para 
ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A.; altera a 
Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, 
para estender à Região Centro-Oeste incentivos fiscais vigentes em benefício das Regiões Norte e 
Nordeste; e dá outras providências”. 

194/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2013 (Medida 
Provisória nº 582, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 27/02/2013, que 
“Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas 
dos setores industriais e de serviços; permite depreciação de bens de capital para apuração do Imposto 
de Renda; institui o Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de 
Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22 de março de 2012, quanto à abrangência do Regime Especial 
Tributário para a Indústria de Defesa; altera a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS na comercialização da laranja; reduz o Imposto de Renda devido pelo prestador autônomo de 
transporte de carga; altera as Leis nºs 12.715, de 17 de setembro de 2012; 7.713, de 22 de dezembro de 
1988; 10.925, de 23 de julho de 2004, e 9.718, de 27 de novembro de 1998; e dá outras providências”. 

192/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 587, de 2012, que “Autoriza para a safra 
2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei n° 10.420, de 
10 de abril de 2002, e amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei n° 
10.954, de 29 de setembro de 2004”. À Medida foram oferecidas 25 emendas e a Comissão Mista emitiu 
o Parecer nº 4, de 2013-CN, que concluiu pelo PLV nº 3, de 2013. 
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190/2013-CN Dep. Henrique 

Eduardo Alves – 
Presidente da CD 

Comunica que nos termos do art. 2º do Regimento Comum, está convocada sessão conjunta solene do 
Congresso Nacional a realizar-se dia 25 de março do corrente, segunda-feira, às onze horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada a reverenciar a memória do Senador Almir Santos Pinto, pelo 
transcurso do seu centenário de nascimento. 

189/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que nos termos do art. 2º do Regimento Comum, está convocada sessão conjunta solene do 
Congresso Nacional a realizar-se dia 18 de março do corrente, segunda-feira, às onze horas, no 
Plenário do Senado Federal, destinada à comemoração do ano da Contabilidade no Brasil. 

188/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2012 (Medida 
Provisória nº 588, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 05/03/2013, que 
“Abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 
1.683.716.400,00, para o fim que especifica”. 

186/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em 18 de 
fevereiro do corrente, para apresentação de Projeto de Decreto Legislativo regulando as relações 
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 574, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão 
nº 22, de 2012 e cujo prazo integral de vigência expirou em 9 de novembro de 2012. Informa, ainda, a 
extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN e seu encaminhamento ao Arquivo. 

185/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Banco Central do Brasil o Aviso nº 6, de 
2013-CN (nº 35/BCB-Presi, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do parágrafo 
único do art. 111 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, as Demonstrações Financeiras do Banco 
Central do Brasil referentes ao 2º semestre de 2012. A matéria, publicada no DSF de 05/03/2013, vai à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

184/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 41/2013, referente ao Relatório de Gestão Fiscal do 
3º quadrimestre de 2012, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A matéria, publicada no DSF de 
05/03/2013, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

183/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União, no 
exercício da Presidência, o Aviso nº 5, de 2013-CN (nº 179-GP/TCU/2013, na origem), encaminhando ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o Relatório de Atividades do 
TCU referente ao 4º trimestre do exercício de 2012. A matéria, publicada no DSF de 05/03/2013, vai à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

182/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica o recebimento do Ofício nº 3, de 2013, comunicando a instalação da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, bem como a eleição de sua Presidente, de seu Vice-
Presidente e de seu Relator. 

181/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos 
termos do art. 124 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a Mensagem nº 16, de 2013-CN (nº 
72/2013, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do cumprimento 
da meta do superávit primário, referente ao exercício de 2012. A matéria, publicada no DSF de 
05/03/2013, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

180/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Nos termos do art. 2º do Regimento Comum, comunica a convocação de sessão conjunta solene do 
Congresso Nacional a realizar-se dia 6 de março do corrente, quarta-feira, às onze horas, no Plenário do 
Senado Federal, destinada a comemorar o Dia Internacional da Mulher, agraciar as vencedoras do 
Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, e lançar a Procuradoria da Mulher no Senado Federal. 
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B.1 – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO

Resenha
01 a 31/03/2013 

Reuniões Realizadas 

Tipo de reunião Quantidade
Instalação (INST) 1

Ordinárias (ROR) 1

Extraordinárias (REX) -

Audiências Públicas (RAP) -

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) -

Seminários Regionais (SREG) -

Total 2

Comitês Permanentes e Colegiados 

Nomes Reuniões Relatórios 
Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
(CFIS) - -

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - -

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidade Graves (COI) - -

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) - -

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
CMO (CRLP) - -

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - -

TOTAL - -
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Proposições em Tramitação 

Tramitação encerrada na CMO 
Encaminhadas ao CN sem apreciação Proposições Recebidas

Apreciadas Retiradas PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental

 Projetos de Lei CN (PLN) 1

 Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário 

 Avisos CN (AVN) 4 

    - Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades 
  Graves apontados pelo TCU 2

    - Prestação de Contas 

    - Parecer Prévio do Governo Federal 

    - Outras Matérias 2

 Mensagens CN (MCN) 1

    - Prestação de Contas 

    - Relatório de Avaliação do PPA 

    - Outras Matérias 1

 Ofícios CN (OFN) 2

    - Prestação de Contas 

    - Outras Matérias 2

 Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN) 

 Proposições SF 

 Requerimentos CMO (RCMO) 

 Emendas 

TOTAL 7
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Resenha Consolidada 
02/02/2013 a 31/03/2013

Reuniões Realizadas 

Tipo de reunião Quantidade
Instalação (INST) 1

Ordinárias (ROR) 1

Extraordinárias (REX) -

Audiências Públicas (RAP) -

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) -

Seminários Regionais (SREG) -

Total 2

Comitês Permanentes e Colegiados 

Nomes Reuniões Relatórios 
Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
(CFIS) - -

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - -

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidade Graves (COI) - -

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) - -

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
CMO (CRLP) - -

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - -

TOTAL - -
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Proposições Apreciadas 

Tramitação encerrada na CMO 
Encaminhadas ao CN sem apreciação Proposições Recebidas

Apreciadas Retiradas PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental

 Projetos de Lei CN (PLN) 55 12 42 1

 Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário 13 7 3

 Avisos CN (AVN) 74 13

    - Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades  
  Graves apontados pelo TCU 15 13

    - Prestação de Contas 3

    - Parecer Prévio do Governo Federal 3

    - Outras Matérias 53

 Mensagens CN (MCN) 62

    - Prestação de Contas 8

    - Relatório de Avaliação do PPA 4

    - Outras Matérias 50

 Ofícios CN (OFN) 147

    - Prestação de Contas 30

    - Outras Matérias 117

 Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN) 2

 Proposições SF 4

 Requerimentos CMO (RCMO) 6 4

 Emendas 13001 12751 158

TOTAL 13364 12787 200 1 3
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Resultados das Reuniões 
01 a 31/03/2013 

Continuação da 1ª Reunião Ordinária  
convocada para 20/03/2013, às 14h30min

(Reiniciada às 14h42min e encerrada às 14h43min) 

                                                  Pauta nº 5/2013 

REABERTURA 

Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS).                    
                                                  
Em virtude da inexistência de quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados, o Presidente anunciou 

que encerraria os trabalhos e deixaram de ser apreciadas as matérias abaixo relacionadas: 

. Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2012; e 

. Ata da 10ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 19 e 20 de dezembro de 2012. 

Pauta nº 05/2013 

1 - Relatório apresentado à Medida Provisória nº 596/2012-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$ 573.330.080,00 (quinhentos e setenta e três milhões, trezentos e 
trinta mil e oitenta reais), para os fins que especifica”. 

Relator: Senador João Costa. 
Foram apresentadas 5 emendas. 
Voto: favorável nos termos da Medida Provisória, com indicação pela inadmissibilidade das emendas nºs 1, 2, 4 e 5 e 

rejeição da emenda nº 3. 

2 - Relatório apresentado à Medida Provisória nº 604/2013-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do 
Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$ 361.368.057,00 (trezentos e sessenta e um milhões, trezentos e
sessenta e oito mil e cinquenta e sete reais), para os fins que especifica”.  

Relator: Senador Paulo Paim. 
Foram apresentadas 7 emendas. 
Voto: favorável nos termos da Medida Provisória, com indicação pela inadmissibilidade das 7 emendas apresentadas. 

3 - Relatório apresentado ao Aviso nº 16/2011-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da 
Constituição Federal, o Relatório e sua síntese, sobre as Contas do Presidente da República, acompanhados de Votos e do Parecer
Prévio Conclusivo, referentes ao exercício de 2010”.  Mensagem nº 24/2011-CN; Ofício nº 24/2011-CN; Mensagem nº 25/2011-CN;
Ofício nº 15/2011-CN; Ofício nº 16/2011-CN; Ofício nº 18/2011-CN; Ofício nº 19/2011-CN; Ofício nº 20/2011-CN; Ofício nº 22/2011-
CN; Ofício nº 23/2011-CN; Ofício nº 21/2011-CN e Ofício nº 17/2011-CN.
 Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti. 

Não foram apresentadas emendas. 
Voto: pela aprovação das Contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2010 e pelo arquivamento, sem 

julgamento de mérito, das Contas dos demais Órgãos e Poderes, nos termos dos Projetos de Decreto Legislativo apresentados. 

4 - Relatório apresentado à Mensagem nº 115/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 19 da Lei nº 
11.653, de 7 de abril de 2008, o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o período 2008/2011, ano base 2008”; Mensagem nº 
125/2010-CN; Mensagem nº 90/2011-CN; Mensagem nº 95/2012-CN.

Relator: Deputado Wandenkolk Gonçalves. 
Voto: no sentido de que esta Comissão tome conhecimento da matéria bem como das apreciações e recomendações 

constantes dos "Relatórios de Avaliação do Plano Plurianual", relativo aos exercícios de 2008 a 2011, e determine o seu arquivamento. 

5 - Relatório apresentado ao Aviso nº 30/2010-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2590/2010 - TCU - 
Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo ao acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal 
(RGF) referentes ao 1º quadrimestre de 2010, publicados pelos seguintes órgãos: Câmara dos Deputados, Presidência da República,
Ministério Público da União, Senado Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, 
Tribunal de Contas da União, Justiça Federal, Justiça do Distrito Federal e Territórios, Órgãos da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e 
da Justiça do Trabalho (TC 015.493/2010-5)”. Mensagem nº 64/2010-CN, Ofício nº 22/2010-CN, Ofício nº 24/2010-CN; Mensagem 
nº 65/2010-CN; Ofício nº 25/2010-CN; Ofício nº 26/2010-CN; Ofício nº 27/2010-CN; Ofício nº 28/2010-CN; Ofício nº 29/2010-CN; 
Ofício nº 31/2010-CN; Ofício nº 23/2010.

Relatora: Senadora Ângela Portela 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

6 - Relatório apresentado ao Aviso nº 17/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do § 3º do art. 122 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto 
de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010), cópia do Acórdão nº 283, de 2011 - TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e 
do Voto que o fundamentam, referente aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF apresentados pelos Poderes e órgãos da esfera federal
correspondentes ao 2º quadrimestre de 2010 (TC 028.002/2010-5)”. Mensagem nº 163/2010-CN, Ofício nº 38/2010-CN; Ofício nº 
37/2010-CN, Mensagem nº 164/2010-CN; Ofício nº 40/2010-CN; Ofício nº 43/2010-CN; Ofício nº 45/2010-CN; Ofício nº 42/2010-
CN; Ofício nº 41/2010-CN; Ofício nº 44/2010-CN; Ofício nº 39/2010-CN.

Relatora: Senadora Ângela Portela. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 
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7 - Relatório apresentado ao Aviso nº 10/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 1142, de 2011 - TCU - Plenário, 
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativo aos Relatórios de Gestão Fiscal - RGF referentes ao 3º 
Quadrimestre de 2010, publicados por órgãos e entidades dos Poderes da União (TC 002.764/2011-3)”.Mensagem nº 9/2011-CN,
Ofício nº 3/2011-CN; Oficio nº 4/2011-CN; Mensagem nº 10/2011-CN; Ofício nº 6/2011-CN; Ofício nº 9/2011-CN; Ofício nº 10/2011-
CN; Ofício nº 7/2011-CN; Ofício nº 8/2011-CN; Ofício nº 13/2011-CN; Ofício nº 5/2011-CN.

Relatora: Senadora Ângela Portela. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

8 - Relatório apresentado ao Aviso nº 19/2011-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 2097, de 2011 - TCU - Plenário, referente 
aos Relatórios de Gestão Fiscal, relativos ao 1º quadrimestre de 2011, dos Poderes e órgãos federais, nos termos dos arts. 54 e 55 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - TC 015.497/2011-9”. Mensagem nº 37/2011-CN; Ofício nº 
33/2011-CN; Mensagem nº 38/2011-CN; Ofício nº 26/2011-CN; Ofício nº 28/2011-CN; Ofício nº 31/2011-CN; Ofício nº 32/2011-CN; 
Ofício nº 30/2011-CN; Ofício nº 29/2011-CN;  Ofício nº 34/2011-CN; Ofício nº 27/2011-CN.

Relatora: Senadora Ângela Portela. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

9 - Relatório apresentado ao Aviso nº 11/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 583/2012 - TCU - Plenário, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao 2º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei 
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 032.431/2011-2)”.  Mensagem nº 99/2011-CN; Ofício nº 
41/2011-CN; Ofício nº 40/2011-CN; Mensagem nº 100/2011-CN; Ofício nº 43/2011-CN; Ofício nº 45/2011-CN; Ofício nº 47/2011-
CN; Ofício nº 46/2011-CN; Ofício nº 42/2011-CN; Ofício nº 48/2011-CN; Ofício nº 44/2011-CN; Ofício nº 49/2011-CN.

Relatora: Senadora Ângela Portela. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

10 - Relatório apresentado ao Aviso nº 12/2012-CN, que “Encaminha cópia do Acórdão nº 726/2012 - TCU - Plenário, acompanhado 
do Relatório e do Voto que o fundamentam, referente ao 3º quadrimestre de 2011, das ações previstas nos dispositivos da Lei 
Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) que tratam dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) elaborados pelos 
poderes federais a que se refere o art. 54 da mencionada norma (TC 001.801/2012-0)”. Mensagem nº 10/2012-CN; Ofício nº 4/2012-
CN; Ofício nº 5/2012-CN; Mensagem nº 11/2012-CN; Ofício nº 8/2012-CN; Ofício nº 9/2012-CN; Ofício nº 11/2012-CN; Ofício nº 
15/2012-CN; Ofício nº 7/2012-CN; Ofício nº 12/2012-CN; Ofício nº 6/2012-CN; Ofício nº 10/2012-CN.

Relatora: Senadora Ângela Portela. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

11 - Relatório apresentado ao Aviso nº 13/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto 2010, 
combinado com o art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas da 
União, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2011”.  

Relatora: Senadora Ângela Portela. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

12 - Relatório apresentado ao Aviso nº 1/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao art. 121 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 
2010, combinado com art. 5, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º 
quadrimestre de 2011”. 

Relatora: Senadora Ângela Portela. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

13 - Relatório apresentado à Mensagem nº 39/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 
2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, fixada para o primeiro quadrimestre de 2011”. 

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

14 - Relatório apresentado à Mensagem nº 98/2011-CN, que “Encaminha nos termos do art. 126 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 
2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário do 2º Quadrimestre de 2011”. 

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

15 - Relatório apresentado à Mensagem nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 126 da Lei nº 
12.309, de 09 de agosto de 2010, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário, referente ao exercício de
2011”.

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

16 - Relatório apresentado à Mensagem nº 56/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 124 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 
2011, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao primeiro quadrimestre de 2012”. 

Relator: Senador Benedito de Lira. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

17 - Relatório apresentado à Mensagem nº 102/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 124 da Lei nº 
12.465, de 12 de agosto de 2011, o relatório de avaliação do cumprimento da meta de superávit primário referente ao segundo 
quadrimestre de 2012”. 

Relator: Senador Benedito de Lira. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

18 - Relatório apresentado ao Aviso nº 25/2012-CN, que “Encaminha, conforme determina o parágrafo único do art. 111 da Lei nº 
12.465, de 12 de agosto de 2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012), as Demonstrações Financeiras do Banco Central do 
Brasil referentes ao 1º semestre de 2012”. 

Relator: Deputado Waldenor Pereira. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 
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19 - Relatório apresentado ao Ofício nº 25/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho 
de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao primeiro trimestre de 2011”.

Relator: Senador Flexa Ribeiro. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

20 - Relatório apresentado ao Ofício nº 36/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do artigo 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho 
de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao segundo trimestre de 2011”. 

Relator: Senador Flexa Ribeiro. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

21 - Relatório apresentado ao Ofício nº 50/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo sexto do artigo primeiro da Lei nº 
11.948, de 16/06/2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao terceiro trimestre de 2011”. 

Relator: Senador Flexa Ribeiro. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

22 - Relatório apresentado ao Ofício nº 17/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do artigo 1º, § 6º da Lei nº 11.948, de 16 de junho 
de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral do BNDES referente ao quarto trimestre de 2011”.  

Relator: Senador Flexa Ribeiro. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

23 - Relatório apresentado ao Ofício nº 02/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao artigo 20, 
parágrafo 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, cópia do processo de Prestação de Contas do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte (FNO), referente ao exercício de 2007”. 

Relator: Deputado Edio Lopes. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

24 - Relatório apresentado ao Ofício nº 14/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 5º, do art. 20 da Lei nº 
7.827, de 27 de setembro de 1989, com redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 03 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das
Atividades Desenvolvidas e Resultados Obtidos com a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - 
FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia S.A. e cópia do Relatório de Gestão (Parecer nº 03/CGFC/DFD, de 22/04/2008), elaborado 
pelo Ministério da Integração Nacional e encaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da União, para 
compor o processo de prestação de contas do FNO, referente ao exercício de 2007”. 
 Relator: Deputado Edio Lopes. 

Voto: pelo arquivamento da matéria. 

25 - Relatório apresentado ao Ofício nº 37/2011-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), referente ao 
exercício de 2010”. 

Relator: Deputado Edio Lopes. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

26 - Relatório apresentado ao Ofício nº 14/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Resultados e Impactos - 
Exercício de 2011 - primeiro semestre, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE”. 

Relator: Deputado João Paulo Lima. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

27 - Relatório apresentado ao Ofício nº 42/2012-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 4° do art. 20 da Lei nº 7.827, de 1989, 
cópia do Processo de Contas Ordinárias do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) referente ao exercício de 2011”.

Relator: Deputado Lúcio Vieira Lima. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

28 - Relatório apresentado ao Ofício nº 43/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Resultados e Impactos - Exercício de 2011, do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, o Parecer Conjunto nº 13/SFRI/SUDENE/MI, de 28/06/2012, e a 
Resolução CONDEL nº 053, de 13/07/2012, que aprovou o referido relatório”. 

Relator: Deputado João Paulo Lima. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

29 - Relatório apresentado ao Aviso nº 03/2008-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do 
art. 71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União, referente ao exercício de 2007”. 

Relator: Deputado Hugo Motta. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

30 - Relatório apresentado ao Aviso nº 9/2012-CN, que “Encaminha, em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71 da Constituição 
Federal, O RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de Contas da União referente ao 1º trimestre do exercício de 2012”. 

Relator: Deputado João Leão. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

31 - Relatório apresentado ao Aviso nº 26/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do 
artigo 71 da Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao 2º trimestre do exercício de 
2012”.

Relator: Deputado João Leão. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

32 - Relatório apresentado ao Ofício nº 31/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, atendendo ao que dispõe o parágrafo 
5º do artigo 1º da Lei 11.922/2009, de 13 de abril de 2009, o relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de 
Giro criada pela Medida Provisória nº 445/2008, de 06 de novembro 2008 e regulamentada pela Resolução CMN nº 3.635/2008, de 13 
de novembro de 2008”. Ofício nº 32/2010-CN.

Relator: Deputado Leonardo Monteiro. 

Terça-feira 2    47Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Voto: pelo arquivamento das matérias. 

33 - Relatório apresentado ao Ofício nº 33/2010-CN, que “Encaminha, nos termos do parágrafo 5º do art. 1º da Lei nº 11.922, de 13 de 
abril de 2009, relatório sobre as operações contratadas da Linha de Crédito Capital de Giro criada pela Medida Provisória nº 445, de 06 
de novembro de 2008”.  Ofício nº 01/2011-CN.
 Relator: Deputado Leonardo Monteiro. 

Voto: pelo arquivamento das matérias. 

34 - Relatório apresentado ao Aviso nº 33/2009-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fundo 
Soberano do Brasil - FSB, a que se refere o art. 10 da Lei 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2009”. 
Aviso nº 46/2009-CN; ; Aviso nº 01/2010-CN; Aviso nº 09/2010-CN.

Relator: Senador Paulo Paim. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

35 - Relatório apresentado ao Aviso nº 17/2010-CN, que “Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, a que se 
refere o art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, relativo ao primeiro trimestre de 2010”. Aviso nº 35/2010-CN; Aviso nº 
01/2011-CN; Aviso nº 07/2011-CN.

Relator: Senador Paulo Paim. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

36 - Relatório apresentado ao Aviso nº 18/2011-CN, que “Encaminha, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 
2008, e do art. 11 do Decreto nº 7.055, de 28 de dezembro de 2009, o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB,
relativo ao primeiro trimestre de 2011”. Aviso nº 22/2011-CN; Aviso nº 25/2011-CN; Aviso nº 03/2012-CN.

Relator: Senador Paulo Paim. 
Voto: pelo arquivamento das matérias. 

37 - Relatório apresentado ao Aviso nº 18/2012-CN, que “Encaminha o Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil - FSB, 
relativo ao primeiro trimestre de 2012, nos termos do art. 10 da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, e do art. 11 do Decreto nº 
7.055, de 28 de dezembro de 2009”. Aviso nº 27/2012-CN.
    Relator: Deputado Edio Lopes. 

Voto: pelo arquivamento das matérias. 

38 - Relatório apresentado ao Ofício nº 16/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 6º 
da Lei nº 12.396, de 2011, o Relatório de Atividades da Autoridade Pública Olímpica - APO referente ao 2º semestre de 2011”. 

Relator: Deputado Leonardo Monteiro. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

39 - Relatório apresentado ao Ofício nº 51/2011-CN, que “Encaminha relatório contendo os projetos que no exercício de 2010 
captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 

Relatora: Deputada Cida Borghetti. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

40 - Relatório apresentado ao Ofício nº 32/2012-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional Relatório contendo os projetos que no 
exercício de 2011 captaram recursos por intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte”. 

Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

41 - Relatório apresentado ao Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2010-CN, de autoria do Deputado Otavio Leite, que “Altera o 
Anexo VI (“Subtítulos relativos a obras e serviços com indícios de irregularidades graves") da Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010”. 

Relator: Deputado Renato Molling. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

42 - Relatório apresentado à Mensagem nº 190-A/2009-SF, que “Encaminha ao Senado Federal relatório da Audiência Pública nº 4, 
realizada pelo Supremo Tribunal Federal nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009, a qual discutiu questões relativas às 
demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde”. 

Relator: Senador Sérgio Petecão. 
Voto: pelo arquivamento da matéria. 

43 - Requerimento nº 03/2012-CMO, que “Requer a constituição de um Grupo de Trabalho com vistas à implementação de uma 
política de aumento real das aposentadorias e pensões, do Regime Geral da Previdência Social, com valores acima do salário mínimo 
no processo orçamentário, no âmbito da Comissão Mista de Orçamento – CMO”.   

Autor: Senador Paulo Paim

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

Em virtude da inexistência de quórum regimental para deliberação na representação da Câmara dos Deputados, o 
Presidente encerrou a reunião. 

Brasília, 19 de março de 2013. 

                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS
                                                 Secretária de Comissão 
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1ª Reunião Ordinária  
convocada para 19/03/2013, às 14h30min

(Iniciada às 15h14min e suspensa às 15h15min) 

                                                                       Pauta nº 5/2013 

ABERTURA e  
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos foram abertos pelo Deputado Augusto Coutinho (DEM/PE), no exercício da Presidência conforme dispõe o 
caput do art. 14 da Resolução n° 1/2006, do Congresso Nacional.

                                               
Em virtude da inexistência de quórum regimental para deliberação nas representações do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados, o Presidente em exercício anunciou que suspenderia os trabalhos. 

Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 20 de março, quarta-feira, às 14h30min, no plenário 2 da 
Câmara dos Deputados. 

Brasília, 19 de março de 2013. 

                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 
                                                 Secretária de Comissão 

Reunião realizada em 26 de março de 2013 (Instalação e Eleição) 

Reunião de Instalação e Eleição da Mesa Diretora da Comissão para o ano de 2013, 
convocada para 26/03/2013, às 15 horas 

(Iniciada às 15h35min e encerrada às 15h39min) 

ABERTURA e  
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Deputado Paulo Pimenta (PT/RS).                    
                                                  
Em virtude da inexistência de quórum para deliberação na representação do Senado Federal, o Presidente encerrou os 

trabalhos.

Brasília, 26 de março de 2013. 

                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 
                                                 Secretária de Comissão
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B.2 – Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças 
Climáticas – CMMC 

Resenha
01 a 31/03/2013 

Reuniões Realizadas Quantidade
Instalação (INST) -

Reuniões 03

Total 03

Proposições Quantidade
Plano de Trabalho (aprovado) 01

Total 01

Resenha Consolidada 
27/02 a 01/03/2013 

Reuniões Realizadas Quantidade
Instalação (INST) 01

Reuniões 03

Total 04

Proposições Quantidade
Plano de Trabalho (aprovado) 01

Total 01
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Resultados das Reuniões 
27/02 a 31/03/2013 

1ª Reunião, de instalação, realizada em 27 de fevereiro de 2013 

Assunto/Finalidade: 

Instalação dos Trabalhos e Eleição do Presidente, Vice-Presidente e Relator da CMMC para o ano de 2013. 

Resultado: Instalada a Comissão para o ano de 2013. 

Foram Eleitos: Presidente: Senadora Vanessa Grazziotin 
Vice-Presidente: Deputado Fernando Ferro 
Relator: Deputado Sarney Filho 

2ª Reunião realizada em 5 de março de 2013 

Assunto/Finalidade: 

Apreciação do Plano de Trabalho para o ano de 2013, a ser apresentado pelo Relator, Deputado Sarney Filho. 

Resultado: Apresentado pelo Relator, Deputado Sarney Filho, o Plano de Trabalho recebeu diversas sugestões dos parlamentares, 
ficando decidido que a votação será realizada na próxima reunião. 

3ª Reunião realizada em 12 de março de 2013 

Assunto/Finalidade: 

Deliberação do Plano de Trabalho para o ano de 2013. 

Resultado: Aprovado o Plano de Trabalho para o ano de 2013. 

4ª Reunião realizada em 19 de março de 2013 

Assunto/Finalidade: 

Audiência pública em Comemoração ao Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (16 de março): o 
cumprimento das metas brasileiras, projetos de conscientização da população sobre as mudanças climáticas, o papel das escolas e
dos programas educacionais, em conformidade da aprovação do Plano de trabalho da Comissão, aprovado em 12 de março do 
corrente.

Participantes: 

• Luiz Pinguelli Rosa 
Secretário Executivo - Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 

• Veet Vivarta 
Secretário Executivo - Agência de Notícias dos Direitos das Crianças – ANDI 

• Fábio Cedrin Gama Alves 
Coordenador - Programa Educação para Sociedades Sustentáveis - WWF-Brasil -PESS-WWF-BR 

• Nilo Sergio de Melo Diniz 
Diretor do Departamento de Educação Ambiental - Ministério do Meio Ambiente – MMA 

Resultado: Reunião realizada 
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    C - SECRETARIA DE COMISSÕES 
C.1 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Permanentes 

Reuniões realizadas e Proposições apreciadas 

01 a 31/03/2013 

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕE S PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 17 

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 33 

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 3

REUNIÕES CONJUNTAS 2

TOTAL 55 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL** 

CAE 3 4 2 9 

CAS - 6 - 6 

CCJ  4 1 1 6 

CE 4 - - 4 

CMA 3 1 - 4 

CDH - 3 - 3 

CRE 3 - - 3 

CI - 5 1 6 

CDR - 4 1 5 

CRA - 3 - 3 

CCT - 3 - 3 

CMMC - 3 - 3 

TOTAL 17 33 

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

Subcomissão Temporária para acompanhar a execução das 
obras da Usina de Belo Monte – CMABMONTE (CMA) 1 - 1 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 2 - 2 

TOTAL 3

(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA  COMISSÕES E SUBCOMISSÕES  

1ª  CCJ (4ª), CAE (5ª) e CDR (4ª) 

2ª CAE (8ª) e CI (7ª) 

TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 2
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 4 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 2 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ - 

Comissão de Educação – CE - 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA 1 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  3 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE - 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 3 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 1 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 1 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT - 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 1 

TOTAL 16

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

TOTAL -

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo - CCJ, CAE e CDR 1

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e 
CI 1

TOTAL 2

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E 
SUBCOMISSÕES 18
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÕES PERMANENTES

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

PEC - - 2 - - - - - - - - - 2

PLS 13 11 5 2 8 - 1 5 5 1 1 - 52

PLC 2 1 3 1 2 - 1 1 - - - - 11

PDS - - - - - - 1 - - - 7 - 8

PRS 1 1 2 - - - - - - - - - 4

RQS - - - - - - 3 - - - - - 3
EMEN
PLEN 1 - - - - - - - - - - - 1

MSF 3 - - - 1 - 4 - - - - - 8

OFS - - 2 1 - - - - - - - - 3

AVS - - - - 1 - - - - - - - 1

AMA - - - - 2 - - - - - - - 2

TOTAL 20 13 14 4 14 - 10 6 5 1 8 - 95

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  
POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 23

PLC 3

PDS 7

OFS 1

TOTAL 34

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  
POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 2

PLS 29

PLC 8

PRS 4

PDS 1

RQS 3

EMEN PLEN 1 

MSF 8

OFS 2

AVS 1

AMA 2

TOTAL 61
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

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

19 12 4 7 8 4 9 11 9 9 2 - 94

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Temporária para acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte – 
CMABMONTE (CMA) 1

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES 2

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 96

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 
Aprovados 85

Rejeitados 6

Prejudicados  3 

TOTAL 94

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
Aprovados 2

TOTAL 2

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

Requerimentos de Urgência 8 

Requerimentos de Informações 4 

Projeto de Resolução 1  

TOTAL 13
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/02 A 31/03/2013

Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 21

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 41

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 3

REUNIÕES CONJUNTAS 2

TOTAL ACUMULADO 67

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS REUNIÃO CONJUNTA * – 
COMISSÕES PARTICIPANTES TOTAL**

CAE 4 4 2 10 
CAS - 7 - 7
CCJ 5 1 1 7 
CE 4 1 - 5 

CMA 3 2 - 5 
CDH - 4 - 4 
CRE 4 1 - 5 

CI - 7 1 8 
CDR - 4 1 5 
CRA - 4 - 4 
CCT - 3 - 3 

CMMC 1 3 - 4 

TOTAL 21 41

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

TOTAL

CMA - Temporária para Acompanhar a Execução das obras 
da Usina de Belo Monte – CMABMONTE  1 - 1 

CI - Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC  2 - 2 

TOTAL ACUMULADO  3

(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

 REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA  
REUNIÃO 

CONJUNTA 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES TOTAL

1ª CCJ (4ª), CAE (5ª) e CDR (4ª) 1

2ª CAE (8ª) e CI (7ª) 1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 2 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 4 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 2 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ - 

Comissão de Educação – CE - 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA 1 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  3 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE - 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 3 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 1 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 1 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT - 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 1 

TOTAL ACUMULADO 16

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

TOTAL ACUMULADO -

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e 
CI 1

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR 1

TOTAL ACUMULADO 2

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 18
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÕES PERMANENTES

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

PEC - - 2 - - - - - - - - - 2

PLS 13 11 5 2 8 - 1 5 5 1 1 - 52

PLC 2 1 3 1 2 - 1 1 - - - - 11

PDS - - - - - - 1 - - - 7 - 8

PRS 1 1 2 - - - - - - - - - 4

RQS - - - - - - 3 - - - - - 3
EMEN
PLEN 1 - - - - - - - - - - - 1

MSF 3 - - - 1 - 4 - - - - - 8

OFS - - 2 1 - - - - - - - - 3

AVS - - - - 1 - - - - - - - 1

AMA - - - - 2 - - - - - - - 2

TOTAL 20 13 14 4 14 - 10 6 5 1 8 - 95

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  
POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 23

PLC 3

PDS 7

OFS 1

TOTAL 34

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  
POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 2

PLS 29

PLC 8

PRS 4

PDS 1

RQS 3

EMEN PLEN 1 

MSF 8

OFS 2

AVS 1

AMA 2

TOTAL 61
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

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

19 12 4 7 8 4 9 12 9 9 2 - 95

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Temporária para acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte – 
CMABMONTE (CMA) 1

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES 2

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 97

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 
Aprovados 86

Rejeitado 6

Prejudicado  3 

TOTAL 95

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
Aprovados 2

TOTAL 2

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

Requerimento de Urgência 8 

Requerimento de Informações 4 

Projeto de Resolução 1  

TOTAL 13
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES 
01 a 31/03/2013 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

- COMISSÕES PERMANENTES - 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) 

� Dia 11 de março 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Resolução nº 1 de 2013 e discutir a Medida Provisória nº 599, de 2012, que tratam 
da unificação do ICMS. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 9/2013, Senador Lindbergh Farias e outros 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PRS 1/2013, Presidente da República 
- MPV 599/2012, Presidente da República 
Participantes:
• Nelson Machado - Ex-Ministro - Ministério da Previdência Social – MPS - Ex-Secretário Executivo - 
Ministério da Fazenda - MF
• Guilherme Gomes Dias - Ex-Ministro - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG
• Germano Rigotto - Ex-Governador - Estado do Rio Grande do Sul 
• José Roberto Rodrigues Afonso - Economista e Doutor pela Universidade Estadual de Campinas - 
Unicamp 
• Bernard Appy - Ex-Secretário de Política Econômica - Ministério da Fazenda - MF

� Dia 19 de março 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Resolução nº 1 de 2013 e discutir a Medida Provisória nº 599, de 2012, que tratam 
da unificação do ICMS. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 9/2013, Senador Lindbergh Farias e outros 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PRS 1/2013, Presidente da República 
- MPV 599/2012, Presidente da República 
Participantes:
• Omar Aziz - Governador - Estado do Amazonas 
• Helenilson Pontes - Governador em exercício - Estado do Pará 
• Wilson Martins - Governador - Estado do Piauí 
• André Puccinelli - Governador - Estado de Mato Grosso do Sul 
• Geraldo Alckmin - Governador - Estado de São Paulo 
• Renato Casagrande - Governador - Estado do Espírito Santo 
• Tarso Genro - Governador - Estado do Rio Grande do Sul 
� Marconi Perillo - Governador - Estado de Goiás 

� Dia 25 de março 
Finalidade: 
Debater a dívida dos Estados e Municípios. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 4/2013, Senador Eduardo Suplicy e outros 
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- RQE 16/2013, Senador Lindbergh Farias 
- RQE 19/2013, Senadora Ana Amélia 
Participantes:
• Francisco Lopreato - Professor - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
• Roberto Piscitelli - Professor - Universidade de Brasília - UNB
• Weder de Oliveira - Ministro - Tribunal de Contas da União 
• Marcos de Barros Cruz – Secretário Municipal de Finanças - Município de São Paulo 
• João Pedro Casarotto - Membro - Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 
- Febrafite 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) 

� Dia 12 de março 
Finalidade: 
Instrução do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011, que "institui o Estatuto da Juventude". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 3/2013, Senador Paulo Paim 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLC 98/2011, Deputado Benjamin Maranhão 
Participantes:
• Severine Macedo - Secretária Nacional da Juventude - Secretaria Nacional da Juventude da 
Presidência da República 
• Manuela D´Ávila - Deputada Federal 
• Rebeca Ribas - Vice-Presidenta - Conselho Nacional da Juventude 
• Alessandro Melchior - Representante - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais - ABGLT 
• Manuela Braga - Presidente - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES 
• Bruno Reis de Figueiredo - Representante - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 
• Gleidson Alves Pantoja - Representante - Fórum Nacional de Juventude Negra - FONAJUNE 
• Alfredo Santana Santos Júnior - Secretário de Juventude - Central Única dos Trabalhadores 
• David Barros Araújo - Representante - Instituto de Juventude Contemporânea - IJC 
• Maria Izabel da Silva - Assessora - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente

� Dia 19 de março 
Assunto/Finalidade: 
Discutir o reajuste da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 56/2012, Senadora Ana Amélia 
Participantes:
• Ana Paula Silva Cavalcante - Coordenadora Geral de Atenção Hospitalar - Departamento de Atenção 
Especializada do Ministério da Saúde 
• Olympio Távora - Assessor Técnico - Confederação Nacional da Saúde - CNS 
(representante de: José Carlos de Souza Abrahão) 
• Irineu Keiserman Grinberg - Presidente - Sociedade Brasileira de Análises Clínicas - SBAC 
• Mário Martinelli - Conselheiro Federal e Membro da Comissão de Análises Clínicas - Conselho Federal 
de Farmácia - CFF
(representante de: Walter da Silva Jorge João) 
• Vitor Pariz - Diretor de Defesa Profissional - Sociedade Brasileira de Patologia Clínica - SBPC 
(representante de: Paulo Azevedo) 
• Marcelo Abissamra - Representante - Conselho Federal de Biomedicina - CFBM 
• Edson Rogatti - Diretor Membro do Conselho de Administração - Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas - CMB 
(representante de: José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior) 

Terça-feira 2    63Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



     

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E  
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA) 

� Dia 19 de março 
Finalidade: 
Apresentação do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da 
Margem Direita do Rio Amazonas. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 4/2013, Senador Jorge Viana 
Participantes:
• Vicente Andreu Guillo - Diretor-Presidente - Agência Nacional de Águas – ANA 
• Ney Maranhão - Superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos – Agência Nacional de Águas 
– ANA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 

� Dia 05 de março 
Finalidade: 
Discutir ações do governo federal em defesa dos Direitos Humanos, especialmente os das mulheres, 
como marco inaugural dos Trabalhos Legislativos da Comissão em 2013, aproveitando-se a 
oportunidade da semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. 
Participantes:
• Eleonora Menicucci - Ministra de Estado - Secretaria de Políticas para as Mulheres 
• Maria do Rosário Nunes - Ministra de Estado Chefe - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República 
• Luiza Bairros - Ministra de Estado - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR 

� Dia 11 de março 
Finalidade: 
Debater segurança e saúde no trabalho. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 3/2013, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Carlos Eduardo Azevedo Lima - Presidente - Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - 
ANPT
• Jeferson Seidler – Médico - Auditor Fiscal do Trabalho - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
(representante de: Antônio Pereira do Nascimento) 
• Sebastião Geraldo de Oliveira - Desembargador do TRT 3ª REGIÃO/MG 
(representante de: Carlos Alberto Reis de Paula) 
• Renato Henry Sant'anna - Presidente - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - 
ANAMATRA
• Carlos Augusto Vaz de Souza - Coordenador Geral - Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, do 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância 
em Saúde 
(representante de: Guilherme Franco Netto) 
• Philippe Gomes Jardim - Coordenador Nacional - Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do 
Trabalho 
(representante de: Luís Antônio Camargo de Melo) 
• Luiz Eduardo Alcântara de Melo - Coordenador da Coordenação-Geral de Política de Seguro Contra 
Acidentes do Trabalho e Relacionamento Interinstitucional do Ministério da Previdência Social - 
Ministério da Previdência Social - MPS 
• Francisco Luis Lima - Diretor de Segurança e Medicina do Trabalho - Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho – SINAIT 

� Dia 25 de março 
Finalidade: 
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"Debater a situação dos aposentados e pensionistas das forças armadas”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 2/2013, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Cantídio Rosa Dantas – Coronel -  Presidente - Federação da Família Militar do DF - FAMIL/DF 
• Rita S. Dienstmann - Presidente - Federação da Família Militar - Mulher/DF 
• Waldemar Campello Filho - Capitão de Mar e Guerra - Presidente - Confederação Nacional da Família 
Militar - CONFAMIL 
• Soares – Coronel - Presidente - Família Militar - MT - FAMIL-MT 
• Sebastião Pinheiro Duarte - 3º Sargento do Quadro Especial - Vereador – Cáceres-MT – PRTB 
• Miriam Cristina Dienstmann Stein - Esposa de Militar - Exército 
• Floriano de Sá Peixoto - Auditor Fiscal - Receita Federal do Brasil – RFB. Diretor - Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Previdência Social - ANFIP 
• João Florêncio Pimenta - Presidente - Federação dos Aposentados e Pensionistas do DF 
• Genivaldo da Silva - Presidente - Associação dos Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das 
Forças Armadas 
• Ivone Luzardo - Presidente - União Nacional de Esposas de Militares das Forças Armadas - UNEMFA 
• Antonio Vicente da Silva Neto - Assessor Parlamentar - Associação de Praças das Forças Armadas - 
APRAFA
• Eduardo Souza Silva - Presidente - Comissão QESA Brasil 

COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA (CI) 

� Dia 18 de março 
Finalidade: 
Apresentação das sugestões de assuntos e palestrantes sobre o tema: "Energia e Desenvolvimento do 
Brasil", dentro da "Agenda 2013-14". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Rogério Cesar de Cerqueira Leite - Professor Emérito - Universidade de Campinas - Unicamp 
• Luiz Curi -Conselheiro - Conselho Nacional de Educação - CNE 

� Dia 20 de março 
Finalidade: 
Prestar esclarecimentos acerca dos problemas estruturais existentes em rodovias concluídas pela estatal 
nos últimos anos. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 4/2013, Senador Aloysio Nunes Ferreira 
Participante: 
• Jorge Ernesto Pinto Fraxe – General - Diretor Geral - Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes  

� Dia 27 de março 
Finalidade: 
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
1º Ciclo - Energia e desenvolvimento do Brasil 
Painel 1 - Eletricidade convencional 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Joaquim Francisco de Carvalho - Pesquisador - Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de 
São Paulo 
• Sérgio Bajay - Professor - Universidade Estadual de Campinas - Unicamp
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR) 

� Dia 13 de março 
Finalidade: 
Apresentar a proposta da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). 
Participante: 
• Fernando Bezerra de Souza Coelho -  Ministro de Estado - Ministério da Integração Nacional - MI

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA) 

� Dia 14 de março 
Finalidade:  
Discutir a plena representatividade das colônias de pescadores; das Federações Estaduais e 
Confederação Nacional e o restabelecimento do cadastro especial de colônia de pescadores no âmbito 
do Ministério do Trabalho e Emprego.  
Requerimento(s) de realização de audiência:  
- RRA 4/2013, Senador Flexa Ribeiro e outros  
Participantes:   
• Carlos Daudt Brizola - Ministro de Estado do Trabalho e Emprego -MTE
• Manoel Messias Nascimento Melo - Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE  
• Leonardo José Rolim Guimarães - Secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da 
Previdência e Assistência Social - SPPS/MPAS
(representante de: Ministro Garibaldi Alves Filho)  
• Abraão Lincon Ferreira da Cruz - Presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores 
- C N PA
• Átila Maia Rocha -Secretário Executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA
(representante de: Ministro Marcelo Crivela)  
• Cleber Verde – Deputado - Presidente da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura -  
FPMPA/SAPESP  
• Eduardo Antunes Parmeggiani - Vice-Procurador-Geral do Trabalho do Ministério Público do Trabalho - 
MPT
(representante de: Sr. Luis Antonio Camargo de Melo)  
• Elizeu Augusto de Brito - Presidente da Federação Nacional dos Engenheiros da Pesca - FAEP-BR

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC) 

� Dia 19 de março 
Finalidade: 
Comemoração do Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (16 de março): o 
cumprimento das metas brasileiras, projetos de conscientização da população sobre as mudanças 
climáticas, o papel das escolas e dos programas educacionais. 
Participantes:
• Luiz Pinguelli Rosa - Secretário Executivo - Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 
• Veet Vivarta - Secretário Executivo - Agência de Notícias dos Direitos das Crianças - ANDI
• Fábio Cedrin Gama Alves - Coordenador - Programa Educação para Sociedades Sustentáveis - WWF-
Brasil - PESS-WWF-BR 
• Nilo Sergio de Melo Diniz - Diretor do Departamento de Educação Ambiental - Ministério do Meio 
Ambiente - MMA 
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- CONJUNTAS  - 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ), COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔMICOS (CAE) E COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR)  

� Dia 14 de março 
Finalidade: 
Instruir os Projetos de Lei do Senado nº 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e 114, de 2012 - 
Complementares, que estabelecem normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos 
recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ 2/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQE 10/2013, Senador Lindbergh Farias 
- RDR 2/2013, Senador Antonio Carlos Valadares 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PLS 192/2011, Senadora Vanessa Grazziotin 
- PLS 289/2011, Senador Randolfe Rodrigues 
- PLS 744/2011, Senador Marcelo Crivella 
- PLS 761/2011, Senador Ricardo Ferraço 
- PLS 35/2012, Senador Aloysio Nunes Ferreira 
- PLS 89/2012, Senador João Vicente Claudino 
- PLS 100/2012, Senador Francisco Dornelles 
- PLS 114/2012, Senador Cristovam Buarque 
Participante: 
• Cláudio José Trinchão Santos - Coordenador Nacional dos Secretários da Fazenda - Conselho Nacional 
de Política Fazendária – Confaz - Secretário de Estado - Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão - 

Sefaz-MA

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) E  
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (CI) 

� Dia 21 de março 
Finalidade: 
Tratar dos seguintes temas: 
- instrução do Projeto de Resolução nº 1 de 2013 e da Medida Provisória nº 599, de 2012, que tratam da 
unificação do ICMS; 
- a economia brasileira e oportunidades de investimento; 
- o panorama da Política Econômica Brasileira e as perspectivas para a próxima década; 
- esclarecimentos sobre o uso de procedimentos contábeis com o propósito de alcançar a meta fiscal no 
ano de 2012; 
- Parcerias Público-Privadas e as perspectivas de oportunidades de parceria com o setor privado com 
relação aos projetos de infraestrutura. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 9/2013, Senador Lindbergh Farias e outros 
- RQE 3/2013, Senador Humberto Costa e outros 
- RQE 4/2013, Senador Eduardo Suplicy e outros 
- RQE 5/2013, Senador Alvaro Dias 
- RQI 2/2013, Senador Clésio Andrade e outros 
- RQE 17/2013, Senador Lindbergh Farias 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PRS 1/2013, Presidente da República 
- MPV 599/2012, Presidente da República 
Participante: 
• Guido Mantega - Ministro de Estado - Ministério da Fazenda – MF 
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MATÉRIAS APRECIADAS

(***) NT = Matéria apreciada em decisão Não Terminativa  
          T = Matéria apreciada em decisão Terminativa  

MATÉRIA RESULTADO (***) COMISSÃO DIA

               PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC 

PEC 86/2011 - Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª 
Região, com sede em Manaus e jurisdição no Estado do 
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 

Tramita em conjunto com 

PEC 46/2012 - Altera o art. 27 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição 
nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. 

Tramita em conjunto com 

PEC 61/2012 - Cria Tribunal Regional Federal com 
jurisdição nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza. 

Aprovado parecer 
favorável à PEC nº 
86, de 2011, nos 
termos da Emenda 
nº 1-CCJ 
(Substitutivo) e pela 
prejudicialidade das 
PEC's nºs 46 e 61, 
de 2012. (NT) 

CCJ 06/03 

PEC 66/2012 - Altera a redação do parágrafo único do art. 
7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade 
de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos 
e demais trabalhadores urbanos e rurais. 

Aprovado parecer 
favorável à PEC nº 
66, de 2012, com a 
Emenda nº 1-CCJ. 
(NT) 

CCJ 13/03 

               PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS 

PLS 199/2006 - Acrescenta inciso ao art. 6º, da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá nova redação a 
seu § 1º, para permitir o porte de arma de fogo aos 
integrantes de carreira de Institutos de Criminalística, de 
Identificação e de Medicina Legal. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CCJ 06/03 

PLS 707/2007 - Altera o art. 37 da Lei nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002, para aumentar a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativa às 
instituições a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991. 

Aprovada
Declaração de 
Prejudicialidade. (T) 

CAE 26/03 

PLS 55/2008 - Acrescenta dispositivo à Lei n° 8.723, de 
28 de outubro de 1993, que "dispõe sobre a redução de 
emissão de poluentes por veículos automotores e dá 
outras providências", para estabelecer meta de redução 
de consumo de combustíveis. 

Aprovado o Projeto 
com as emendas nºs 
1 e 2-CMA. (T) 

CMA 12/03 

PLS 195/2008 - Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Esperantina, 
Estado do Piauí. 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado pela 
Comissão, nos 
termos do art. 284 
do RISF. (T) 

CE 12/03 

PLS 214/2008 - Acrescenta § 4º ao art. 23 da Lei nº 
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor sobre a 
participação dos sindicatos de trabalhadores na Comissão 

Aprovado parecer 
pela rejeição. (NT) 

CI 06/03 
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Paritária, no âmbito do órgão de gestão de mão-de-obra 
do trabalho portuário, e dá outras providências. 

PLS 406/2008 - Altera a Lei nº 8.630, de 1993, para 
revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do 
Trabalhador Portuário Avulso - AITP, e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
pela prejudicialidade 
do Projeto e das 
Emendas. (NT) 

CAE 26/03 

PLS 122/2009 – Complementar - Dispõe sobre a criação 
da Região Integrada de Desenvolvimento do Cariri-
Araripe (RICA). 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDR 20/03 

PLS 312/2009 - Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
para isentar do imposto de renda os rendimentos de 
professores pós-graduados, obtidos em escolas do ensino 
básico da rede pública, quando no exercício de cargos 
acumulados nos termos do art. 37, XVI, a e b, da 
Constituição Federal. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CAE 12/03 

PLS 394/2009 - Dispõe sobre a utilização de espaços 
publicitários, denominações, bandeiras, lemas, hinos, 
marcas, logotipos e símbolos relativos à Copa do Mundo 
da Federação Internacional de Futebol (FIFA) 2014 e à 
Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013, assim 
como a organizadores, mantenedores dos direitos da 
FIFA, seleções e atletas participantes. 

Aprovada a 
Declaração de 
Prejudicialidade ao 
Projeto. (T) 

CCT 12/03 

PLS 4/2010 - Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 (Estatuto da Cidade), com o objetivo de estabelecer 
a obrigatoriedade da realização de estudos geológicos, 
geotécnicos e topográficos, prévios, para a construção de 
qualquer espécie de edificação em encostas de morros, 
montanhas, maciços, terrenos alagadiços ou sujeitos à 
inundação e em outras áreas do gênero, 
comprovadamente de risco. 

Aprovada a 
Declaração de 
Prejudicialidade ao 
Projeto. (T) 

CDR 20/03 

PLS 15/2010 - Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa Incentivo Boa-Educação, que visa a entregar 
quantia monetária ao Distrito Federal e aos Municípios 
desde que apresentem melhorias na qualidade de ensino 
ofertado a sua população. 

Aprovado parecer 
pela rejeição. (NT) 

CAE 26/03 

PLS 131/2010 - Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de 
outubro de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos, e a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 
outros produtos, e dá outras providências, para 
determinar que rótulos, embalagens, etiquetas, bulas e 
materiais publicitários de produtos elaborados com 
recurso à nanotecnologia contenham informação sobre 
esse fato. 

Aprovado parecer 
pela rejeição. (NT) 

CAS 20/03 

PLS 138/2010 - Dispõe sobre o transporte aéreo de 
autoridades e seus acompanhantes em aeronave de 
propriedade, arrendada ou locada pela Administração 
Pública Federal. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 07/03 

PLS 20/11 – Complementar - Altera a redação do § 2º do 
art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

Aprovado o parecer CE 12/03 
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2000, com o objetivo de determinar que as despesas com 
cultura não sejam objeto de limitação de empenho e 
movimentação financeira. 

favorável. (NT) 

PLS 25/2011 - Altera a Lei 12.340, de 1º de dezembro de 
2010, para dispor sobre a cooperação federativa no 
âmbito da Defesa Civil e prever a formação da Força 
Nacional de Defesa Civil. 

Aprovado
Substitutivo ao 
Projeto. (T) 

CCJ 20/03 

PLS 36/2011 - Dispõe sobre a concessão de seguro-
desemprego para os trabalhadores, empregados ou 
profissionais autônomos, com exercício de atividade 
impedido em razão de calamidade natural, e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº 1-CRA-CAE 
(Substitutivo). (NT) 

CAE 26/03 

PLS 68/2011 - Altera disposições da Lei nº 12.249, de 11 
de junho de 2010, para incluir os Estados que integram a 
SUDENE e o prazo de vigência do Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da 
Indústria Petrolífera- REPENEC. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos do 
Substitutivo. (T) 

Substitutivo é 
definitivamente 
adotado, nos termos 
do art. 284. (T) 

CI

CI

06/03

13/03

PLS 108/2011 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.443, de 
16 de julho de 1992, que "dispõe sobre a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União e dá outras providências", 
para determinar a realização de audiência periódica do 
Presidente do Tribunal de Contas da União, no Senado 
Federal. 

Aprovado o Projeto 
com a emenda nº 1-
CMA. (T) 

CMA 12/03 

PLS 113/2011 - Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, para determinar o embarque gratuito de bagagem 
que se enquadre em determinados parâmetros, no 
transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros. 

Aprovado o Projeto, 
com as Emendas 01, 
02, 03 e 04-CI. (T) 

CI 06/03 

PLS 257/2011 - Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 9.454, de 
7 de abril de 1997, a fim de estabelecer a gratuidade na 
primeira emissão do documento de identificação do 
Registro de Identidade Civil. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCJ 20/03 

PLS 340/2011 - Altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro 
de 1974, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou 
não, para permitir o ressarcimento ao Sistema Único de 
Saúde das despesas médicas e suplementares quando o 
atendimento da vítima for realizado por serviço próprio, 
contratado ou conveniado do Sistema Único de Saúde. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE. 
(NT) 

CAE 26/03 

PLS 353/2011 - Acrescenta o art. 10-A na Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política 
energética nacional, para determinar que os postos de 
combustíveis informem seus preços na página eletrônica 
da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

Aprovado o Projeto 
na forma da emenda 
nº 1-CMA 
(Substitutivo). (T) 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado, nos termos 
do art. 284 do 

CMA

CMA

12/03

26/03
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Regimento Interno. 
(T)

PLS 356/2011 - Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e 
dá outras providências, denominado Estatuto da Cidade, 
para instituir o dever da União de prestar assistência 
técnica e financeira aos municípios para elaboração do 
Plano Diretor e de outras normas dele decorrentes. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CDR 20/03 

PLS 357/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para incluir e renumerar os incisos do art. 
81, e proibir a venda de tabacos, cigarros ou produtos 
derivados de nicotina à criança ou ao adolescente. 

Tramita em conjunto com 

PLS 389/2011 - Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

Tramita em conjunto com 

PLS 568/2011 - Altera os arts. 81 e 243 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para tornar crime a venda de substância 
fumígena a menores de dezoito anos, e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
favorável ao PLS 
389/2011, na forma 
da Emenda nº 1-
CAS  (Substitutivo); 
e pela rejeição dos 
demais, que 
tramitam em 
conjunto. (NT) 

CAS 13/03 

PLS 390/2011 - Acrescenta o art. 1.211-D ao Código de 
Processo Civil, para conceder prioridade processual na 
tramitação do processo referente à guarda e adoção de 
criança ou adolescente órfão, abandonado ou abrigado. 

Aprovado o Projeto, 
nos termos do 
Substitutivo. (T) 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado, nos termos 
do art. 284. (T) 

CCJ 

CCJ 

06/03

13/03

PLS 449/2011 - Altera a Lei nº 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, para estabelecer redução do imposto 
de renda da pessoa física incidente sobre ganho de 
capital na alienação de imóveis que sejam dotados de 
equipamentos e sistemas de aproveitamento de energia 
solar ou eólica.  

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CAE 12/03 

PLS 571/2011 - Altera o art. 13 da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para conceder prioridade aos 
portadores de deficiência física na restituição do imposto 
de renda pago a maior. 

Aprovado parecer 
favorável, na forma 
da Emenda nº 2-
CAS (Substitutivo). 
(NT) 

CAS 20/03 

PLS 623/2011 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para 
disciplinar o recebimento de reclamações de usuários de 
serviços aéreos. 

Aprovado o Projeto e 
a Emenda nº 2-CCJ. 
(T)

CCJ 20/03 

PLS 627/2011 - Dispõe sobre o serviço de guarda de 
valores e objetos em cofres bancários. 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado. (T) 

CAE 05/03 

PLS 702/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, para dispor sobre a hospedagem de crianças e 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDR 20/03 
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adolescentes acompanhados dos pais ou responsável. 

PLS 738/2011 - Altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, para determinar a adoção de taxas de juros 
diferenciadas para os financiamentos de equipamentos de 
irrigação por gotejamento ou microaspersão. 

Aprovado o Projeto 
com as emendas nºs 
1 e 2-CMA. (T) 

CMA 12/03 

PLS 22/2012 - Altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, para instituir a obrigatoriedade da publicação de 
dados relativos a projetos culturais que tenham captado 
recursos mediante renúncia fiscal e que não tenham sido 
objeto de avaliação final pelo Ministério da Cultura. 

Aprovado o Projeto 
com as emendas nºs 
1, 2 e 3-CE/CMA. (T) 

CMA 12/03 

PLS 28/2012 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
concessionárias de serviços públicos oferecerem ao 
usuário a opção de receber o documento de cobrança de 
seus débitos por meio eletrônico. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CMA 12/03 

PLS 31/2012 - Altera a Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, para dispor sobre a aplicação da renda líquida 
dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia em 
aperfeiçoamento técnico e cultural de seus integrantes e 
dá outras providências. 

Aprovados o Projeto 
e as Emendas nºs 1 
e 2-CAS. (T)  

CAS 06/03 

PLS 55/2012 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, para 
determinar a obrigatoriedade de uso de tarja de 
identificação de medicamentos e produtos de interesse 
para a saúde utilizados no âmbito dos serviços públicos 
de saúde. 

Aprovada a Emenda 
nº 1-CAS 
(Substitutivo). (T) 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado nos termos 
do art. 284, do 
Regimento Interno. 

CAS

CAS

20/03

27/03

PLS 140/2012 - Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, para criar o Fundo Republicano de Campanha e 
dispor sobre as doações e contribuições de pessoas 
físicas e jurídicas para as campanhas eleitorais. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº 1-CAE 
(Substitutivo) (NT) 

CAE 05/03 

PLS 143/2012 - Altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 
1974, para incluir o Vale do Rio Vaza-Barris na área de 
atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco (CODEVASF), e dá outras providências. 

Aprovado o Projeto e 
as Emendas nºs 01 
e 02-CMA/CDR. (T) 

CDR 20/03 

PLS 160/2012 - Altera a Lei nº 11.438, de 29 de 
dezembro de 2006, para aumentar os limites de dedução 
do imposto de renda devido dos valores despendidos a 
título de patrocínio ou doação no apoio direto a projetos 
desportivos e paradesportivos. 

Aprovado o parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 01-CE. 
(NT) 

CE 05/03 

PLS 176/2012 - Acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para tornar obrigatória a 
contratação de aprendizes maiores de 18 anos pelas 
empresas com mais de cinquenta empregados. 

Aprovados o Projeto 
de Lei do Senado nº 
176, de 2012, e as 
Emendas nºs 1-CAS 
e 2-CAS. (T) 

CAS 20/03 

PLS 244/2012 - Altera a Lei n° 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977, para permitir que a Mútua destine parte de sua 
arrecadação para medidas que objetivem o 
aperfeiçoamento técnico e cultural do engenheiro e do 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAE 26/03 
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engenheiro-agrônomo e para desenvolvimento de ações 
fiscalizadoras promovidas pelos Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia. 

PLS 247/2012 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, para instituir 
medidas destinadas à prevenção do uso inadequado de 
psicofármacos em crianças e adolescentes. 

Aprovado parecer 
favorável com as 
Emendas nºs 1-CAS 
e 2-CAS. (NT) 

CAS 13/03 

PLS 248/2012 - Altera o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101, de 
9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, 
a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária, para estabelecer a possibilidade de 
prorrogação do prazo que suspende o curso da 
prescrição e de todas as ações e execuções em face do 
devedor. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº 1-CAE 
(Substitutivo) (NT) 

CAE 05/03 

PLS 264/2012 - Altera o art. 120 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para dispor sobre a ação regressiva 
previdenciária em casos de acidentes de trânsito e de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAS 13/03 

PLS 308/2012 - Altera o art. 120 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências para fixar a 
competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações 
regressivas. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAS 06/03 

PLS 314/2012 - Insere § 7º no art. 1º da Lei nº 9.870, de 
23 de novembro de 1999, para incluir desconto em 
anuidade ou semestralidade escolar de nível superior, por 
disciplina não cursada ou cursada com aproveitamento. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAE 26/03 

PLS 319/2012 - Reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes 
na importação e na venda no mercado interno de ácido 
fosfórico, uréia pecuária e fosfato dicálcico (suplementos 
minerais para uso animal). 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CRA. 
(NT) 

CRA 07/03 

PLS 325/2012 - Altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, para dispor sobre a validade das receitas 
médicas em todo o território nacional. 

Aprovados o Projeto 
e as Emendas nºs 1 
e 2-CAS. (T) 

CAS 06/03 

PLS 345/2012 - Acrescenta art. 194-A à Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, para determinar aos oficiais de 
registros de imóveis a comunicação da mudança de 
titularidade da propriedade de imóveis urbanos ao 
respectivo município. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAE 05/03 

PLS 349/2012 - Altera a Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, para tratar do fornecimento, pelas 
instituições financeiras e operadoras de cartão de crédito, 
de serviços ao consumidor portador de deficiência visual. 

Aprovado parecer 
favorável, nos termos 
da Emenda nº 2, 
renumerada como 
Emenda nº 1-CAE 

(Substitutivo). (NT) 

CAE 26/03 

PLS 359/2012 - Dispõe sobre a remarcação, o 
cancelamento e o reembolso de passagem aérea. 

Aprovado o parecer 
favorável ao PLS 
359/2012 com a 

CMA 12/03 
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Tramita em conjunto com 

PLS 364/2012 - Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para 
disciplinar a comercialização dos serviços de transporte 
aéreo de passageiros. 

emenda nº 1-CMA e 
pela prejudicialidade 
do PLS 364/2012. 
(NT) 

PLS 402/2012 - Altera os arts. 5º, 13 e 15 da Lei nº 
6.729, de 28 de novembro de 1979, para promover a 
concorrência de preços e condições de atendimento pós-
venda na comercialização de veículos automotores de 
via terrestre. 

Aprovado o parecer, 
pela rejeição. (NT) 

CMA 26/03 

PLS 407/2012 - Altera a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 
2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas 
por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga 
a Lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980, para tornar 
obrigatória a avaliação anual de saúde para os 
transportadores autônomos de cargas. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CI 13/03 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC 

PLC 60/2003 - Cria o Parque Nacional Marinho das Ilhas 
dos Currais, no Estado do Paraná. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CMA 05/03 

PLC 139/2010 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão nas faturas emitidas por concessionárias dos 
serviços públicos de orientações sobre a racionalização 
do consumo de água, energia elétrica e gás; e dá outras 
providências. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CMA 12/03 

PLC 159/2010 - Altera a Lei nº 7.369, de 20 de setembro 
de 1985, que institui salário adicional para os empregados 
no setor de energia elétrica, em condições de 
periculosidade, para tornar obrigatório o seguro contra 
acidentes pessoais. 

Rejeitado o Projeto. 
(T)

CAE 12/03 

PLC 15/2011 - Dispõe sobre a criação de cargos de 
Controlador de Tráfego Aéreo do Grupo - Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCJ 27/03 

PLC 3/2012 - Altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica 
reparadora da mama pela rede de unidades integrantes 
do Sistema Único de Saúde – SUS nos casos de 
mutilação decorrentes de tratamento de câncer. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAS 13/03 

PLC 15/2012 - Dispõe sobre informações a serem 
prestadas pelas instituições de ensino superior aos 
candidatos, no ato de inscrição para o processo seletivo 
de seus cursos superiores. 

Aprovado o parecer, 
na forma da emenda 
substitutiva nº 1-CE. 
(NT) 

CE 26/03 

PLC 26/2012 - Dispõe sobre o conflito de interesses no 
exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo 
federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo 
ou emprego; e revoga dispositivos da Lei nº 9.986, de 18 
de julho de 2000, e das Medidas Provisórias nºs 2.216-37, 
de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro 
de 2001. 

Aprovado parecer 
favorável ao Projeto 
e pela rejeição da 
Emenda nº 1. (NT) 

CCJ 27/03 

PLC 83/2012 - Obriga a contratação de seguro para os 
serviços de entrega que se utilizam de motocicletas ou 

Aprovado parecer 
favorável, com as 

CAE 26/03 
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veículos afins. Emendas nºs 1-CAE 
e 2-CAE. (NT) 

PLC 84/2012 - Altera o art. 42 da Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro 2003, que institui o Estatuto do Idoso, para dispor 
sobre a prioridade e a segurança do idoso nos 
procedimentos de embarque e desembarque nos veículos 
de transporte coletivo. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CI 06/03 

PLC 117/2012 - Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 
11.803, de 5 de novembro de 2008. 

Aprovado parecer 
favoráveL. (NT) 

CRE 07/03 

PLS 123/2012 - Cria cargos de Especialista em 
Infraestrutura Sênior, cargos das carreiras de Analista de 
Infraestrutura, de Especialista em Meio Ambiente e de 
Analista de Comércio Exterior, cargos nos quadros de 
pessoal da Superintendência da Zona Franca de Manaus, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal e do 
Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de 
Saúde - DENASUS, cargos em comissão, funções 
gratificadas; altera as Leis nºs 9.620, de 2 de abril de 
1998, e 11.539, de 8 de novembro de 2007; e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 27/03 

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO – PRS 

PRS 3/2013 - Altera dispositivo da Resolução nº 43, de 
2001, do Senado Federal. 

Aprovado parecer 
favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAE 
(Substitutivo). (NT) 

CAE 26/03

PRS 4/2003 - Institui a Ouvidoria Permanente do Senado 
Federal para encaminhar denúncias de preconceitos e 
discriminações. 

Aprovado parecer 
pela prejudicialidade 
(NT). 

CAS 20/03

PRS 4/2012 - Declara nula a Resolução da Mesa do 
Senado Federal que extinguiu o mandato do Senador Luiz 
Carlos Prestes e do seu suplente, Abel Chermont, 
adotada em 9 de janeiro de 1948. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 20/03

PRS 2/2013 - Cria a Procuradoria Especial da Mulher do 
Senado Federal. 

Aprovado parecer 
favorável, com as 
Emendas nº 1 a 3-
CCJ. (NT) 

CCJ 20/03

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS 

PDS 30/2010 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América para o Intercâmbio de 
Informações Relativas a Tributos, celebrado em Brasília, 
em 20 de março de 2007. 

Aprovado parecer 
favoráveL. (NT) 

CRE 07/03

PDS 389/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO SÃO 
JOAQUIM - AMCOSAJ para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Teresina, Estado 
do Piauí. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 12/03
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PDS 441/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
REDE BRASILEIRA DE ESPORTES COMUNICAÇÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Santa Rosa de Goiás, 
Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 12/03

PDS 442/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES DE 
ISRAELÂNDIA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Israelândia, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 12/03

PDS 457/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RADIODIFUSÃO 
COMUNITÁRIA COTEGIPENSE para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Barão de Cotegipe, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 12/03

PDS 458/2012 - Aprova o ato que renova a conces-são 
outorgada à NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Vitória, Estado do Espírito 
Santo.

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 12/03

PDS 465/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
C.P.Z. COMUNICAÇÕES LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Colatina, Estado do Espírito Santo. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 12/03

PDS 542/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA NOVO 
MARACANÃ para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo.

Aprovado o Projeto. 
(T)

CCT 12/03

REQUERIMENTO “SF” – RQS 

RQS 125/2013 - Requer, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada 
como desempenho de missão no exterior sua participação 
na 128ª Assembleia da União Interparlamentar, a realizar-
se em Quito, Equador, no período de 21 a 24 de março de 
2013, e comunica, para efeito do disposto no art. 39 de 
referido Regimento, que estará ausente do País no 
período de 20 a 25 de março de 2013. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT)  

CRE 14/03 

RQS 145/2013 - Requer, com fundamento no artigo 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, indicação e 
licença para representar esta Casa, em missão no 
exterior, na Terceira Missão de Estudos sobre Inovação, 
que se realizará no período de 22 a 29 de março de 2013, 
nas cidades de San Diego, São Francisco e Los Angeles, 
Califórnia, Estados Unidos. Comunica ainda, nos termos 
do artigo 39, a ausência do país do Senador Humberto 
Costa, neste mesmo período. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 14/03 

RQS 146/2013 - Requer, nos termos do art. 40, § 1º, 
inciso I, Regimento Interno do Senado Federal, licença 
dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os 
dias 21 a 27 de março de 2013, para integrar a delegação 
brasileira, como representante do Senado Federal, na 
128ª Assembleia da União Interparlamentar, a realizar-se 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 14/03 
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em Quito, Equador, conforme designação do Presidente 
do Grupo Brasileiro da União Interpalamentar. Comunica 
ainda, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, que estará ausente do país 
entre os dias 21 a 27 de março de 2013. 

EMENDA DE PLENÁRIO – EMEN PLEN 

PRS 79/2012 - Autoriza o Estado do Paraná a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 
350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América). 

Aprovado parecer 
pela rejeição da 
Emenda nº 1-PLEN. 

CAE 05/03 

MENSAGEM – MSF 

MSF 85/2012 - Encaminha, em cumprimento ao disposto 
no § 4º do art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 
2011, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias referente ao 4º Bimestre de 2012.

Aprovado parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento da 
matéria. (NT) 

CMA 05/03 

MSF 109/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor LÚCIO PIRES DE 
AMORIM, Ministro de Primeira Classe do Quadro 
Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto a Belize. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 21/03 

MSF 110/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor JOSÉ AMIR DA COSTA 
DORNELLES, Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República Democrática de Timor-Leste. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 14/03 

MSF 3/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor EVERTON VIEIRA VARGAS, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Argentina. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 21/03 

MSF 10/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor VALDEMAR CARNEIRO LEÃO 
NETO, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial 
da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Popular da China e, cumulativamente, 
junto à Mongólia. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 14/03 

MSF 11/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V e 
VII, da Constituição, que seja autorizada a formalização 
do Contrato de Reestruturação de Dívida a ser assinado 
entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Senegal, no valor equivalente a US$ 6,569,351.22 (seis 
milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e 
cinquenta e um dólares dos Estados Unidos da América e 
vinte e dois centavos), para reescalonamento da dívida 
oficial senegalesa com o Brasil, conforme Exposição de 
Motivos do Ministro de Estado da Fazenda. 

Aprovado parecer 
favorável nos termos 
do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 19/03 
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MSF 15/2013 - Propõe ao Senado Federal, nos termos do 
art. 52, incisos V e VII, da Constituição, que seja 
autorizada a formalização do Contrato de Reestruturação 
de Dívida entre a República Federativa do Brasil e a 
República Democrática de São Tomé e Príncipe, no valor 
equivalente a US$ 4,323,293.85 (quatro milhões, 
trezentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e três 
dólares dos Estados Unidos da América e oitenta e cinco 
centavos), para reescalonamento da dívida oficial 
santomense com o Brasil. 

Aprovado parecer 
favorável nos termos 
do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 19/03 

MSF 16/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, 
VII e VIII, da Constituição, seja autorizada a contratação 
de operação de crédito externo, com garantia da 
República Federativa do Brasil, entre o Município de São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de até 
US$ 125,000,000.00 (cento e vinte e cinco milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), de principal, 
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do 
"Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do 
Campo - II". 

Aprovado parecer 
favorável nos termos 
do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 19/03 

OFÍCIO “S”– OFS 

OFS 8/2011 - Comunica ao Senado Federal que, na 
sessão plenária de 23 de fevereiro de 2011, conheceu e 
deu provimento, no mérito por unanimidade do Recurso 
Extraordinário nº 379.154, e declarou a 
inconstitucionalidade do inciso VI do art. 14 do Decreto-
Lei nº 2.052 de 1983.

Aprovado Projeto de 
Resolução como 
conclusão do 
Parecer. (T) 

CCJ 06/03 

OFS 25/2012 - Apresenta, na forma da lei, o relatório 
desenvolvido pela APO no primeiro semestre de 2012, 
bem como indica as ações programadas para o segundo 
semestre de 2012. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CE 19/03 

OFS 3/2013 - Encaminha, nos termos do art. 103-B, 
inciso VII, da Constituição Federal, os documentos do 
Doutor GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 
Juiz de Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior 
Tribunal de Justiça para integrar o Conselho Nacional de 
Justiça no biênio 2013-2015. 

Aprovado a 
indicação. (NT) 

CCJ 21/03 

AVISO – AVS 

AVS 49/2012 - Encaminha cópia do Acórdão nº 2059, de 
2012, bem como os respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam, referente à auditoria realizada nos 
sistemas públicos de previdência, com o objetivo de 
investigar questões relativas ao financiamento, apuração 
de resultados e equilíbrio de suas contas, bem como se o 
registro contábil desses fatos produzem informações 
íntegras, tempestivas e pertinentes (TC 015.529/2010-0). 

Aprovado parecer 
pelo conhecimento 
da comissão, envio 
do parecer à CAS e 
posterior 
arquivamento. (NT) 

CMA 12/03 

AVISO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR,                         
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – AMA 

AMA 16/2012 - Encaminha à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle cópia do Acórdão nº 1931/2012-TCU-Plenário, 

Aprovado o parecer, 
pelo conhecimento e 
arquivamento. (NT) 

CMA 26/03 

Abril de 201378    Terça-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



     

acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam 
(TC 028.289/2011-0), referente à Auditoria realizada no 
MME, na Aneel e na Eletrobrás, cujo escopo é a 
regulação e a fiscalização da RGR pela Aneel, a gestão 
do fundo pela Eletrobrás e a sustentabilidade relacionada 
aos fins a que se destina. 

AMA 20/2012 - Encaminha cópia do Acórdão nº 563/2012 
- TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto 
que o fundamentam, referente ao monitoramento 
instaurado com o objetivo de dar continuidade à 
fiscalização das atividades de gerenciamento das ações 
relativas à Copa do Mundo de Futebol de 2014 no âmbito 
do Ministério do Esporte, no exercício de 2011. 

Aprovado parecer 
pela apresentação 
de requerimento de 
informações ao 
Ministro de Estado 
do Esporte. (NT) 

CMA 05/03 

Instalação de Colegiados e Eleições 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR

� Dia 5 de março

Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Antonio Carlos Valadares, e 
do Vice-Presidente, Senador Inácio Arruda, para o biênio 2013-2014.  

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  – CCT 

� Dia 6 de março

Instalação dos trabalhos da Comissão e eleição do Presidente, Senador Zezé Perrela, e do Vice-
Presidente, Senador Alfredo Nascimento, para o biênio 2013-2014.  

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO
DAS OBRAS DA USINA DE BELO MONTE - CMABMONTE (CMA)

� Dia 12 de março

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição do Presidente, Senador Delcídio do Amaral, do 
Vice-Presidente, Senador Flexa Ribeiro, e do Relator, Senador Ivo Cassol. 

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL – CISTAC (CI)           

� Dia 26 de março 

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição do Presidente, Senador Flexa Ribeiro, e do Vice-
Presidente, Senador João Costa.  
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Legendas – Comissões 

CAE – Comissão de Assuntos Econômicos 
CAS – Comisão de Assuntos Sociais 
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle 
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura 
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura 
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 

Legendas – Proposições 
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 
PLS  – Projeto de Lei do Senado 
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado 
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara  
PDS – Projeto de Decreto Legislativo 
PRS – Projeto de Resolução do Senado 
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário 
IND – Indicação 
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle 
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário 
MSF – Mensagem “SF” 
REC – Recursos 
OFS “S”– Ofício “SF” 
DIV – Diversos 
AVS – Aviso 
AMA  - AVS “CMA” - Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle
PET – Petição 
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
DEN – Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
REP – Representação
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito 

Relatório da SSCEPI – 02/02 a 31/03/2013 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

REFORMA DO 
CÓDIGO PENAL 

PLS 236/2012 

2012 5 9 4        

2013 3 3 8        

Total 8 12 12        

MODERNIZAÇÃO 
DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
PLS 281, 282 e 

283/2012 

2012 4 9 9        

2013 2 3 3        

Total 6 12 12        

TRANSPOSIÇÃO DO 
SÃO FRANCISCO  

RQS 514/11 

2012 5 4 4        

2013 1 1 1        

Total 6 5 5        

FINANCIAMENTO 
DO SISTEMA DE 

SAÚDE RQS 145/12 
2013 1 0 0        

COMBATE A 
INCÊNDIOS 
RQS 18/13 

2013 1 1 1       

LEI DE 
ARBITRAGEM E 
MEDIAÇÃO RQS 

702/12 
2013 0 0 0       Aguardando 

Instalação 

LEI DE EXECUÇÕES 
PENAIS RQS 848/12 2013 0 0 0       Aguardando 

Instalação 
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS MISTAS

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

REFORMA  DO 
REGIMENTO 

COMUM  
ATN 01/13 

2013 2 0 0        

CONSOLIDAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO 
FEDERAL E 

REGULAMENTAÇÃO 
DA CONSTITUIÇÃO 

ATN 02/13  

2013 0 0 0       Aguardando 
Instalação 

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO DF 

PEC 07/08 
2013 0 0 0       Aguardando 

Instalação 

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLAÇÃO 
AO DIREITO 
HUMANO Á 
SAÚDE RQS 

105/13 

2013 0 0 0 0  Aguardando Instalação 

COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

MULHER NO 
BRASIL 

RQN 4/2011 

2012 35 744 742 344 

2013 1 0 0 22 

Total 36 744 742 366 
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AUDIÊNCIAS 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

CT - Código de Defesa do Consumidor (CTRCDC). 2 
Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco 
(CTERIOSFR). 1

CT - Reforma do Código Penal (CTRCP). 2 
Comissão Mista Especial - Reforma do Regimento Comum do Congresso 
Nacional (CMRRC). 1

TOTAL 6

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS PROJETOS DE LEI DE 
MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CTRCDC) 

� Dia 19 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre Prevenção do Superendividamento 
Participantes:
o Cláudia Lima Marques - Membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do 

Consumidor; 
o Clarissa Costa de Lima - Juíza de Direito do Estado do Rio Grande do Sul e Presidente do Instituto 

Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON; 
o Alessandra Bentes - Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro; 
o Silvânio Covas- Diretor Jurídico da Serasa-Experian; 
o Juan Ferres - Economista Consultor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 

Serviços – ABECS; 
o José Virgílio Vita Neto - Representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 

Dia 12 de março 

Finalidade: 
Exposições sobre Ações Coletivas 
Participantes:
o Ada Pellegrini Grinover - membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do 

Consumidor;
o Paulo Roberto Binicheski - Promotor de Justiça do MPDFT;
o Murilo de Moraes e Miranda - Promotor de Justiça do Estado do Goiás e Presidente da Associação 

Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON;
o Horácio Xavier Franco - Defensor Público do Estado de São Paulo e Coordenador da Comissão 

Nacional de Defensores Públicos de Defesa do Consumidor – CNDPCON;
o Gregório Assagra - assessor de projetos e articulação interinstitucional da Secretaria Nacional de 

Reforma do Judiciário (Ministério da Justiça), Dirigente do Centro de Aperfeiçoamento Funcional do MP-
MG;

o Valquíria Oliveira Quixadá Nunes - Procuradora Regional da República da 1ª Região;
o Rosana Grinberg - Presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor – 

FNECDC;
o José Virgílio Vita Neto - representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN.
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COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR) 

� Dia 19 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Adriano Fernandez - Representante da Carioca Engenharia; 
o Willian Tannus - Representante do Grupo SERVENG; 
o Cassio Vitorri - Representante da S/A Paulista Construções e Comércio; 
o Elmar Varjão - Representante da Construtora OAS, Coesa e Barbosa Mello. 

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO 
PENAL (CTRCP) 

� Dia 28 de fevereiro 
Finalidade: 
Audiência Pública sobre a Reforma do Código Penal 
Participantes:
o Luiz Carlos Gonçalves; 
o Miguel Reale Júnior. 

� Dia 14 de março 
Finalidade: 
Audiência Pública sobre a Reforma do Código Penal 
Participantes:
o Juarez Cirino dos Santos; 
o Rogério Sanchez Cunha. 

COMISSÃO MISTA ESPECIAL COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROPOSTA DE REGIMENTO 
COMUM DO CONGRESSO NACIONAL (CMRRC) 

� Dia 19 de março 
Finalidade: 
Audiência Pública sobre o Regimento Comum do Congresso Nacional 
Participantes:
o Raimundo Carreiro – Ministro do Tribunal de Contas da União.

DILIGÊNCIAS

DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco 
(CTERIOSFR). 1

TOTAL 1
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COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR) 

� Dias 07 e 08 de março nos estados de Pernambuco e Ceará 
Finalidade: 
Visita ao Eixo Norte da obra de transposição do Rio São Francisco 
Participantes:
o Fernando Bezerra – Ministro da Integração Nacional.
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C.3 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Mistas 
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas

01 a 31/03/2013 

MEDIDAS PROVISÓRIAS EM TRAMITAÇÃO NA SSACM

MEDIDAS PROVISÓRIAS DATA DA PUBLICAÇÃO

587/2012 12/11/2012�
589/2012 14/11/2012�
590/2012 30/11/2012�
591/2012 30/11/2012�
592/2012 03/12/2012�
593/2012 06/12/2012�
594/2012 07/12/2012�
595/2012 07/12/2012�
597/2012 26/12/2012�
599/2012 28/12/2012�
600/2012 28/12/2012�
601/2012 28/12/2012�
602/2012 31/12/2012�
603/2013 21/01/2013�
605/2013 24/01/2013�
606/2013 19/02/2013�
607/2013 20/02/2013�
608/2013 1º/03/2013�
609/2013 08/03/2013�

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS  

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS PRAZO PARA APRESENTAÇÃO NÚMERO DE EMENDAS

608/2013 Até�7�de�março�de�2013� 28�
609/2013 Até�14�de�março�de�2013� 128�
TOTAL � 156�
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS DE MEDIDA PROVISÓRIA 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS,  
POR MEDIDA PROVISÓRIA 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 

MPV 587/2012 01 

MPV 591/2012 01 

MPV 592/2012 02 

MPV 593/2012 01 

MPV 595/2012 07 

MPV 597/2012 03 

MPV 599/2012 02 

MPV 601/2012 03 

MPV 603/2013 01 

MPV 605/2013 03 

MPV 606/2013 01 

MPV 607/2013 01 

MPV 608/2013 01 

MPV 609/2013 01 

TOTAL 28 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 587/2012 

06/03/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº  587, adotada em 13 de novembro de 20112, que “autoriza para a safra 2011/2012, o 
pagamento de valor adicional ao benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de 
abril de 2002, e amplia para o ano de 2012 o auxílio emergencial financeiro, de que trata a Lei nº 
10.954, de 29 de setembro de 2004". 

Resultado: Aprovado Relatório do Deputado Raimundo Gomes de Matos, que passa a 
constituir parecer da Comissão, que conclui pela constitucionalidade e juridicidade da 
matéria; pela adequação e compatibilidade orçamentária e financeira da matéria e das 
emendas; no mérito, pela aprovação da Medida Provisória, com o texto resultante das 
alterações nela promovidas pela Medida Provisória nº 603, de 2013, bem como pela aprovação 
total ou parcial das emendas de nºs 10, 16 e 22, nos termos do Projeto de Lei de Conversão 
que apresenta, e rejeição das demais emendas. 
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 591/2012 

20/03/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 591, adotada em 30 de novembro de 2012, que “altera a Medida Provisória nº 579, de 
11 de setembro de 2012, que dispões sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, e sobre a modicidade tarifária". 

Resultado: Aprovado o Relatório do Senador Acir Gurgacz, que passa a constituir o Parecer 
da Comissão, pela prejudicialidade da Medida Provisória nº 591, de 2012, bem como das 
emendas a ela apresentadas e pelo envio da matéria à Câmara dos Deputados, nos termos do 
§ 8º, art. 62 da Constituição Federal. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 592/2012 

14/03/2013 - 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 592, adotada em 3 de dezembro de 2012, que “modifica as Leis nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de 
distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial decorrentes da 
exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e 
para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social. 

Resultado: Realizada Audiência Pública com a presença seguintes participantes: Marco 
Antônio Martins Almeida – Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis 
do Ministério de Minas e Energia; José Gutman – Superintendente de Participações 
Governamentais da Agência Nacional do Petróleo; e João Carlos de Luca – Presidente do 
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombústiveis (IBP). 

19/03/2013 - 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 592, adotada em 3 de dezembro de 2012, que “modifica as Leis nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de 
distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial decorrentes da 
exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e 
para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social. 

Resultado: A realizada Audiência Pública com os seguintes participantes: Paulo Ziulkoski, 
Presidente da Confederação Nacional dos Municípios; Daniel Cara, Coordenador-Geral da 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Ernane Bilotte Primazzi, Diretor Financeiro da 
Associação Nacional dos Municípios Produtores; Helena Nader, 
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; José Gutman, 
Superintendente de Participações Governamentais da Agência Nacional do Petróleo; Luís 
Augusto Koenig Veiga, Coordenador do Curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura 
da Universidade Federal do Paraná e Gustavo Henrique Balduino, 
Secretário Executivo da ANDIFES. 
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 593/2012 

19/03/2013 - 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 593, adotada em 6 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro 
de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, para 
ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública, com a presença dos seguintes participantes: Marco 
Antonio de Oliveira - Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação; João Luiz Cesarino da Rosa - Representante da Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN); Hildney Alves de Oliveira - Coordenador de 
Políticas para Ensino Médio e Educação Profissional do Conselho Nacional de Secretários da 
Educação (CONSED); Elizabeth Homsi - Gerente da Diretoria Jurídica da CNI; Rejane de 
Souza Leite – da Diretoria de Educação Profissional do SENAC; Felipe Esteves Morgado – 
Gerente de Educação Profissional e Tecnológica do SENAI; Maria Alice Lopes de Souza – 
Gerente de Educação e Ação Social do Departamento Nacional do SESC; Andrea Barbosa 
Alves - Chefe do Departamento de Educação Profissional e Promoção Social do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural do SENAR; Wesley Passaglia – Superintendente Técnico do 
SEST/SENAT; Gustavo Monteiro Fagundes - Assessor Jurídico da Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES); Amábile Pacios - Presidente da Federação 
Nacional das Escolas Particulares (FENEP).  

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 595/2012 

05/03/2013 - 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada a Audiência Pública com os seguintes participantes: Wilton Ferreira 
Barreto, Presidente da Federação Nacional dos Estivadores; Eduardo Lirio Guterra, 
Presidente da Federação Nacional dos Portuários; Mário Teixeira, Presidente da Federação 
Nacional dos Conferentes e Consertadores de Carga e Descarga, Vigias Portuários, 
Trabalhadores de Bloco, Arrumadores e Amarradores de Navios, aas Atividades Portuárias; 
e Maurício Coentro Pais de Melo, Coordenador Nacional da CONATPA - Ministério Público 
do Trabalho 

06/03/2013 - 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Terça-feira 2    89Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Resultado: Realizada a Audiência Pública com os seguintes participantes: Francisco José  
Nogueira, Presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Agenciamento 
Marítimo, Aquaviário e Operadores Portuários – FETAPORT; Sérgio Magalhães Giannetto, 
Presidente do Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro – STSPPERJ; José Adilson Pereira, 
Presidente da Intersindical da Orla Portuária do Espírito Santo e aprovados os 
Requerimentos nº 2 – MPV595/2012, de iniciativa do Deputado Edinho Bez; nº 3- 
MPV595/2012, de iniciativa do Deputado Paulo Pereira; e nº 4 MPV595/2012, de iniciativa do 
Deputado César Colnago. 

12/03/2013 - 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada a Audiência Pública com os seguintes participantes: Mauro Santos 
Salgado, Presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários; José Rebelo III, 
Representante da Federação Nacional das Empresas de Navegação Marítima, Fluvial, 
Lacustre e de Tráfego Portuário; Richard Klien, Conselheiro da Associação Brasileira dos 
Terminais de Contêineres de Uso Público; Paulo Fernando Fleury, Presidente do Instituto de 
Logística e Supply Chain; Sérgio Aquino, Ex-Presidente do Conselho de Autoridade 
Portuária do Porto de Santos; José Augusto de Castro, Presidente da Associação de Comércio 
Exterior do Brasil; Wilen Manteli, Diretor-Presidente da Associação Brasileira dos Terminais 
Portuários. 
São aprovados os requerimentos nº 10, de iniciativa da Senadora Lúcia Vânia e nº 11, de 
iniciativa do Deputado Manuel Junior. 

13/03/2013 - 6ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada a Audiência Pública com os seguintes participantes: Luiz Antônio 
Fayet, Consultor de Logística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil; José de 
Freitas Mascarenhas, Presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Confederação 
Nacional da Indústria; Bruno Batista, Diretor-Executivo da Confederação Nacional do 
Transporte; Jorge Gerdau Johannpeter, Coordenador da Ação Empresarial; e Carlos 
Antônio Cavalcanti, Vice-Presidente do Conselho Superior de Infraestrutura da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo. 

19/03/2013 – 7ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública, com a presença dos seguintes participantes: Eugênio 
Pio Costa, Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Paulo Morceli, Superintendente de 
Gestão da Oferta da Diretoria de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de 
Abastecimento; Ronaldo Lazaro Medina, Assessor do Gabinete do Secretário da Receita 
Federal do Brasil; e Silvia Helena de Alencar Felismino, Presidente do Sindicato Nacional dos 
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil – Sindreceita. 
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20/03/2013 – 8ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 
Resultado: Realizada Audiência Pública, com a presença dos seguintes participantes: José 
Leônidas de Menezes Cristino – Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da 
Presidência da República; Pedro Brito – Diretor-Geral Substituto da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários; Roberto Dantas – Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de 
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior; e 
Bernardo Figueiredo – Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento e Logística.

26/03/2013 – 9ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada  Audiência Pública, com a presença dos seguintes participantes: 
Eduardo Campos, Governador do Estado de Pernambuco; Gleisi Hoffmann, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil; João Constantino Motta, Secretário de Estado do Planejamento, 
Gestão e Participação Cidadã do Estado do Rio Grande do Sul; e Eracy Laffuente, 
Coordenador Executivo de Infraestrutura da Casa Civil do Estado da Bahia.

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 597/2012 

05/03/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 597, adotada em 26 de dezembro de 2012, que “dá nova redação ao § 5º do art. 3º da 
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras providências”. 

Resultado: Aprovado o Requerimento nº 1 - MPV597/2012 (cronograma de trabalho), de 
iniciativa do Deputado Luiz Alberto, solicitando a realização de duas audiências públicas 
para debater a matéria. 

12/03/2013 – 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 597, adotada em 26 de dezembro de 2012, que “dá nova redação ao § 5º do art. 3º da 
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada a Audiência Pública com os seguintes participantes: Antônio Moraes - 
Representante da Direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores; Miguel Torres - 
Vice-Presidente da Força Sindical; Lourenço Ferreira do Prado - Vice-Presidente da União 
Geral dos Trabalhadores; Osmani Teixeira de Abreu - Conselheiro de Relações do Trabalho e 
Desenvolvimento Social da Confederação Nacional da Indústria; Carlos Pelá - Advogado da 
Confederação Nacional das Instituições Financeiras e Antônio Lisboa - Advogado da Divisão 
Sindical da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 

Terça-feira 2    91Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



19/03/2013 – 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 597, adotada em 26 de dezembro de 2012, que “dá nova redação ao § 5º do art. 3º da 
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública com a participação dos seguintes expositores: Mauro 
Rodrigues de Souza, Coordenador-Geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho 
e Emprego; e Fernando Mombelli, Coordenador-Geral de Tributação da Secretaria da 
Receita Federal. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 599/2012 

13/03/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 599, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de 
compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências”. 

Resultado: Aprovado o plano de trabalho da Comissão (Requerimento nº 001 de 
2013/MPV599/2012).

20/03/2013 - 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 599, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de 
compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública, com a presença dos seguintes participantes: Simão 
Cirineu Dias - Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Goiás; Luiz Alberto Bastos 
Petitinga - Secretário de Estado da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia; Andrea 
Sandro Calabi - Secretário de Estado da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; e 
Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha - Subsecretário da Administração Tributária do Estado 
do Pará. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 601/2012 

06/03/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 601, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera as Leis nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da 
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construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das 
contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor 
da remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras providências”. 

Resultado: Aprovado o Requerimento nº 1 - MPV601/2012 (cronograma de trabalho), de 
iniciativa do Senador Armando Monteiro, solicitando a realização de duas audiências 
públicas para debater a matéria. 

20/03/2013 – 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 601, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera as Leis nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da 
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das 
contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor 
da remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública com a presença dos seguintes participantes: Heloisa 
Menezes – Secretária de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; Dyogo Henrique de Oliveira – Secretário-Executivo Adjunto 
do Ministério da Fazenda; e Flávio Castelo Branco – Gerente-Executivo de Políticas 
Econômicas da Confederação Nacional da Industria (CNI). 

26/03/2013 – 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 601, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera as Leis nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da 
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das 
contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor 
da remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública com a presença dos seguintes participantes: 
Fernando Figueiredo - Presidente Executivo da Associação Brasileira da Indústria Química; 
Antonio Lisboa Amâncio do Vale - Diretor-Executivo da Central Única dos Trabalhadores; e 
Cácito Esteves - Advogado da Divisão Jurídica da Confederação Nacional do Comércio. 
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 603/2013 

2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 
603, adotada em 21 de janeiro de 2013, que “altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro 
de 2012, que autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício 
Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 2012 o 
Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e 
estabelece medidas para aquisição de milho em grãos para o atendimento ao Programa de Venda 
Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios da área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene”. 

Resultado: Aprovado o Relatório do Senador Lobão Filho, que passa a constituir o Parecer da 
Comissão, pela prejudicialidade da MPV nº 603, de 2013, das emendas a ela apresentadas, e 
pelo envio da matéria à Câmara dos Deputados, nos termos do § 8º, art. 62 da Constituição 
Federal. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 605/2013 

05/03/2013 – 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 605, adotada em 24 de janeiro de 2013, que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos”. 
.
Resultado: Aprovados Requerimentos nº 2 – MPV605/2013 e nº 3 – MPV605/2013 e realizada 
Audiência Pública com os seguintes participantes: Nelson Fonseca Leite, Presidente da 
Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee; Luiz Fernando Leone 
Vianna, Presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia 
Elétrica; Paulo Pedrosa, Presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores 
Industriais de Energia e de Consumidores Livres; Ricardo de Pina Martin Presidente - 
Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica de Menor Porte; Armando 
Casado Araujo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – Eletrobrás 
(representante de: José da Costa Carvalho Neto); José Zordan, Superintendente - 
Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura; Reginaldo Medeiros, Presidente 
da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia - ABRACEEL. 

12/03/2013 – 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 605, adotada em 24 de janeiro de 2013, que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos”. 
.
Resultado: Realizada Audiência Pública com os seguintes participantes: Franklin Moreira 
Gonçalves, Presidente da Federação Nacional dos Urbanitários e Cláudio Sales, Presidente do 
Instituto Acende Brasil. 

13/03/2013 – 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 605, adotada em 24 de janeiro de 2013, que “altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos”. 
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Resultado: Realizada Audiência Pública com os seguintes participantes: Ildo Wilson 
Grudtner - Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia; Hailton 
Madureira de Almeida - Coordenador-Geral de Análise Econômico-Fiscal de Projetos de 
Investimento Público da Secretaria do Tesouro Nacional; Ricardo Brandão - Procurador-
Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica; Paulo Félix Gabardo - Especialista em 
Regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica; e Marcelo Barros da Cunha - Secretário 
de Fiscalização e Regulação de Energia e Comunicação do Tribunal de Contas da União. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 606/2013 

20/03/2013 - 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 606, adotada em 18 de fevereiro de 2013, que “Altera as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009, para autorizar a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em projetos de infraestrutura logística 
direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo Governo federal, nº 6.704, de 
26 de outubro de 1979, que dispõe sobre o Seguro de Crédito à Exportação, e nº 12.513, de 26 de 
outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - 
Pronatec, para autorizar a oferta de cursos técnicos de nível médio por instituições privadas de 
ensino superior; e dá outras providências”. 

Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, 
respectivamente, o Deputado Alexandre Santos e o Senador Luiz Henrique, e designados 
Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador José Pimentel e o Deputado Zé 
Geraldo. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 607/2013 

20/03/2013 - 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 607, adotada em 19 de fevereiro de 2013, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza”. 

Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, 
respectivamente, o Senador Eduardo Amorim e o Deputado Fabio Reis, e designados Relator 
e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado Assis Carvalho e o Senador Paulo Paim. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 608/2013 

20/03/2013 - 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 608, adotada em 28 de fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre crédito presumido 
apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para 
créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e 
instrumentos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
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Banco Central do Brasil, para composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010”. 

Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, 
respectivamente, o Deputado Cláudio Puty e o Senador Francisco Dornelles, e designados 
Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Cássio Cunha Lima e o Deputado 
Alfredo Kaefer. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 609/2013 

20/03/2013 - 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 609, adotada em 8 de março de 2013, que “Reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação 
de produtos que compõem a cesta básica, e dá outras providências”. 

Resultado: Instalada a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, 
respectivamente, a Senadora Ana Rita e o Deputado Paulo Teixeira, e designados Relator e 
Relator Revisor, respectivamente, o Deputado Edinho Araújo e o Senador Lobão Filho. 

PARECERES APROVADOS PELAS COMISSÕES MISTAS 

RELATÓRIOS APROVADOS NA COMISSÃO

MEDIDA PROVISÓRIA 

587/2012 01 

591/2012 01 

603/2012 01 

TOTAL 03 
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 31/03/2013
REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA 

MPV 582/2012 01 

MPV 586/2012 01 

MPV 587/2012 01 

MPV 589/2012 01 

MPV 590/2012 01 

MPV 591/2012 02 

MPV 592/2012 04 

MPV 593/2012 03 

MPV 594/2012 01 

MPV 595/2012 09 

MPV 597/2012 04 

MPV 599/2012 03 

MPV 600/2012 01 

MPV 601/2012 04 

MPV 602/2012 01 

MPV 603/2013 02 

MPV 605/2013 05 

   MPV 606/2013 01 

   MPV 607/2013 01 

   MPV 608/2013 01 

   MPV 609/2013 01 

TOTAL ACUMULADO 48 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA 

Medida Provisória nº 592, de 2012 2 

Medida Provisória nº 593, de 2012 1 

Medida Provisória nº 595, de 2012 7 

Medida Provisória nº 597, de 2012 2 

Medida Provisória nº 599, de 2012 1 

Medida Provisória nº 601, de 2012 2 

Medida Provisória nº 605, de 2013 3 

TOTAL ACUMULADO 18 

PARECERES APROVADOS  

FEVEREIRO/2013 01 

MARÇO/2013 03 

TOTAL ACUMULADO 04 
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EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

MPV 597/2012 36�

MPV 599/2012 218�

 MPV 600/2012 28�

 MPV 601/2012 124�

 MPV 602/2012 8�

 MPV 603/2013 26�

 MPV 605/2013 37�

 MPV 606/2013 53�

 MPV 607/2013 20�

    MPV 608/2013 28 

    MPV 609/2013 128 

TOTAL ACUMULADO 706 
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D – ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO  

Atendimentos realizados 01 a 31/03/2013 

Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527) 
Solicitações Quantidade 

Atendidas 87

Indeferidas 1

Total 88

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta) 
Tipo de Canal Quantidade 

Telefone 68

E-mail 19

Presencial 0

Carta 0

Aguardando resposta 0

Total 87
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto) 
Atendimentos por Categorias Quantidade 

Informações sobre tramitação de proposições específicas 34

Solicitações de listagem de proposições 1

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc) 17

Identificação de proposições  7

Dúvidas gerais de processo legislativo 10

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado 3

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado 6

Outras 9

Total 87
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Atendimentos realizados 01/01 a 31/03/2013 - Consolidado 

Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527) 
Solicitações Quantidade 

Atendidas 199

Indeferidas 2

Total 201

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta) 
Tipo de Canal Quantidade 

Telefone 139

E-mail 59

Presencial 0

Carta 1

Aguardando resposta 0

Total 199
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto) 
Atendimentos por Categorias Quantidade 

Informações sobre tramitação de proposições específicas 61

Solicitações de listagem de proposições 12

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc) 29

Identificação de proposições  18

Dúvidas gerais de processo legislativo 23

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado 9

Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado 16

Outras 31

Total 199
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    E – OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL  
Atendimentos realizados 

01 a 31/3/2013 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE� 90 

NORDESTE 37 

CENTRO-OESTE 26 

SUL 14 

NORTE 2

NÃO INFORMADO  2

TOTAL 171 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE

ENSINO SUPERIOR 72 

ENSINO MÉDIO  59 

PÓS-GRADUAÇÃO 33 

ENSINO FUNDAMENTAL 6

NÃO ALFABETIZADO 1

TOTAL 171 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO

MASCULINO 126 

FEMININO 45 

TOTAL 171 
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO

TEMA ATÉ 19 
ANOS 

DE 20 A 
29 ANOS

DE 30 A 
39 ANOS

DE 40 A 
49 ANOS

DE 50 A 
59 ANOS

MAIS DE 
60 ANOS QUANTIDADE 

GESTÃO
ADMINISTRATIVA 2 8 10 9 8 1 38 

ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR 1 4 9 4 7 4 29 

SEGURANÇA 
PÚBLICA  5 4 5 3 1 18 

TRABALHO E 
EMPREGO  2 6 4 1 1 14 

OUVIDORIA 1  2 6 2 2 13 

OUTROS 3 8 13 12 17 6 59 

 7 27 44 40 38 15 171 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM

SOLICITAÇÃO 70 

NÃO CLASSIFICADA 36 

CRÍTICA 34 

RECLAMAÇÃO 16 

SUGESTÃO 9

DENÚNCIA 4

ELOGIO 2

TOTAL 171 
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Atendimentos realizados 
01/01/2013 a 31/03/2013 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE� 407 

NORDESTE 124 

SUL 92 

CENTRO-OESTE 88 

NORTE 13 

NÃO INFORMADO 4

TOTAL 728 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE

ENSINO SUPERIOR 329 

ENSINO MÉDIO 201 

PÓS-GRADUAÇÃO 168 

ENSINO FUNDAMENTAL 27 

NÃO ALFABETIZADO 3

TOTAL 728 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO

MASCULINO 529 

FEMENINO 199 

TOTAL 728 
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA

TEMA ATÉ 19 
ANOS 

DE 20 A 
29 ANOS

DE 30 A 
39 ANOS

DE 40 A 
49 ANOS

DE 50 A 
59 ANOS

MAIS DE 
60 ANOS QUANTIDADE 

ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR 5 41 69 70 80 49 314 

GESTÃO
ADMINISTRATIVA 10 30 29 20 16 4 109 

SEGURANÇA 
PÚBLICA 3 16 15 11 5 7 57 

OUVIDORIA 1  9 10 6 7 33 

PROCESSO
LEGISLATIVO 2 3 4 4 5 2 20 

OUTROS 3 23 48 58 39 24 195 

 24 113 174 173 151 93 728 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM

CRÍTICA 340 

SOLICITAÇÃO 219 

RECLAMAÇÃO 51 

SUGESTÃO 44 

ELOGIO 10 

DENÚNCIA 9

NÃO CLASSIFICADO 55 

TOTAL 728 
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Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13801 



13802 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13803 



13804 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13805 



13806 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13807 



13808 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13809 



13810 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13811 



13812 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13813 



13814 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13815 



13816 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13817 



13818 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13819 



13820 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13821 



13822 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13823 



13824 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13825 



13826 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13827 



13828 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13829 



13830 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13831 



13832 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13833 



13834 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13835 



13836 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13837 



13838 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13839 



13840 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13841 



13842 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13843 



13844 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13845 



13846 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13847 



13848 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13849 



13850 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13851 



13852 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13853 



13854 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13855 



13856 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13857 



13858 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13859 



13860 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13861 



13862 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13863 



13864 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13865 



13866 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13867 



13868 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13869 



13870 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13871 



13872 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13873 



13874 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13875 



13876 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13877 



13878 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13879 



13880 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13881 



13882 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13883 



13884 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13885 



13886 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13887 



13888 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13889 



13890 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13891 



13892 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13893 



13894 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13895 



13896 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13897 



13898 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13899 



13900 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13901 



13902 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13903 



13904 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13905 



13906 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13907 



13908 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13909 



13910 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13911 



13912 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13913 



13914 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13915 



13916 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013



Março de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 28 13917 



13918 Quinta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2013
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	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: MARÇO 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: MARÇO 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 




